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التعريفات  .1
المصرف  ُيقصد به مصرف الشارقة ا�سالمي.

سبيل  على  ذلك،  في  بما  بها،  المعمول  ا�سالمي  الشارقة  لمصرف  المغطاة  البطاقة  بها  ُيقصد  البطاقة  
أخرى  أي بطاقة  أو  الثانية  البطاقة  أو  ا�لكترونية  البطاقة  أو  المشاركة  العالمات  الحصر، بطاقات  المثال وليس 

أو  التجديد  ا�ضافية وبطاقة  البطاقة  أنها تشمل  البطاقة، كما  إلى حامل  المصرف من وقت �خر  يصدرها 
تاٍل، إن وجدت، ما لم يتطلب السياق خالف ذلك. أو  االستبدال الصادرة على نحو تكميلي 

أيض¦  البطاقة، ويشمل  إليه  المصرف  الذي يصدر  الشخص  به  بأي بطاقة، ُيقصد  يتعلق  البطاقة  فيما  حامل 
البطاقة ا�ضافية، إن وجد أي حامل 

البطاقة  المنافع، أو جميع ما سبق مع¦، ويقبل  أو  أو الخدمات  التاجر ُيقصد به أي شخص / كيان يورد السلع 
المصرف. مع  مبرمة  باتفاقية  عمًال  البطاقة،  معاملة  تنفيذ  مقابل  للدفع  وسيلة  بوصفها 

البطاقة  استخدم  نتيجة  سمايلز  حساب  من  المخصومة   / إلى  المضافة  المكافآت  نقاط  إلى  يشير  سمايلز 
للمصرف. المغطاة 

ببطاقة  المرتبطة  المعامالت  جميع  المصرف  سجالت  في  يعكس  الذي  الحساب  به  ُيقصد  حساب سمايلز 
المحدد. سمايلز  حساب  صاحب  لصالح  والمبرمة  سمايلز 

أو متى كان  البطاقة  لبرنامج سمايلز، حامل  يتعلق بكل عالقة  به، فيما  ُيقصد  صاحب حساب سمايلز 
تلك  لديه  بالتوقيع ومسمى ويكون  أول شخص مفوض  البطاقة،  أكثر من شخص يشكلون حامل  هناك 

العالقة.

ُتنشر من وقت �خر على  الحجز السترداد نقاط سمايلز، كما  بها سياسة  سياسة حجز سمايلز ُيقصد 
ا�لكتروني. سمايلز  موقع 

ا¼حكام والشروط. إلى هذه  المصرف ويخضع  ينشئه  الذي  المكافآت  برنامج  به  ُيقصد  برنامج سمايلز 

النقاط  يبين  الذي  المغطاة  البطاقة  على  المبرمة  المعامالت  سجل  به  ُيقصد  كشف حساب سمايلز 
المتراكمة.

العضوية  .2
بأن  البطاقة، ومن ثم فإنهم جديرون  الذين تسلموا  البطاقة  برنامج سمايلز جميع حاملي  ُيدرج في    1.2

التجزئة. معامالت  جميع  على  سمايلز  نقاط  يكسبوا 

أنه  البطاقات تستحق نقاط سمايلز، غير  أو ا�ضافية، فإن جميع  المشتركة  (البطاقات)  البطاقة  2.2   في حالة 
النقاط. أن يطلب استرداد قيمة  البطاقة ا¼ساسي  ال يستطيع سوى حامل 



3.2   ُتنهي عضوية برنامج سمايلز تلقائي¦ عند وفاة حامل البطاقة أو إفالسه أو إدارة حسابه أو عالقته على 
البطاقة. إلغاء  أو  نحو غير مرٍض 

4.2   يحتفظ مصرف الشارقة ا�سالمي بالحق، في كل وقت ودون تقديم إخطار أو تحمل مسؤولية، في أن 
أو يقللها. أو يفرض مدة سريان على العضوية فضًال عن الحق في أن يمددها  برنامج سمايلز  يلغي 

5.2   يجب على حامل البطاقة أن يخطر المصرف فورÉ وعلى نحو كتابي بأي تغييرات تحدث في اسمه أو 
ا�لكتروني وغير ذلك. الهاتف والبريد  أو عنوانه، بما في ذلك رقم  عمله 

بالبقاء خارج ا�مارات العربية المتحدة لما يزيد عن ستة (6) شهور، يجب  النية  6.2   إذا كان لدى حامل البطاقة 
أيام على ا¼قل. المغادرة بسبعة (7)  البطاقة قبل  عليه أن يسوي حساب 

7.2   إذا ترك حامل البطاقة ا�مارات العربية المتحدة لËقامة في أي مكان آخر، فإن البطاقة، بما في ذلك 
 (14) بأربعة عشر  المغادرة  المصرف مقطوعة نصفين وذلك قبل  إلى  ُترد  أن  (البطاقات) ا�ضافية، يجب  البطاقة 

البطاقات منهي¦.  / البطاقة  ا¼قل، ويعد استخدام  يوم¦ على 

سمايلز  .3
التي  بالتجزئة  مشترياتهم  على  سمايلز  نقاط  بتجميع  الجديرين  البطاقة  حاملي  إلى  سمايلز  برنامج  يسمح    1.3

البطاقة. على  تجري 

البنك بالحق في أن يسحب / يوقف برنامج سمايلز أو ينهي المشاركة فيه أو يلغي أي من نقاط  2.3   يحتفظ 
إلى  يتراءى له على نحو مطلق ودون تقديم إخطار مسبق  أو جميع ما سبق مع¦، حسب ما  المستحقة،  سمايلز 

البطاقة. حامل 

البطاقة عن جميع نقاط سمايلز إلى هذا الحد. يتنازل حامل  ينِه بطاقته،  أن  البطاقة  إذا اختار حامل    3.3

المتراكمة حتى  البطاقة، ¼ي سبب، ُتصادر جميع نقاط سمايلز  إنهاء العالقة مع حامل  4.3   إذا قرر المصرف 
الوقت. ذلك 

البطاقة  لديهم  ممن  البطاقة  حاملي  لجميع  مجانية  سمايلز  مكافآت  برنامج  في  المشاركة  تعد    5.3
للمصرف. المغطاة 

الدولية) فحسب.  / (المحلية  التجزئة  6.3   ال يتم تجميع نقاط سمايلز إال على معامالت 

برنامج سمايلز، ومع ذلك،  البطاقة في  المتعددة، يقيد جميع حاملي  أو  المشتركة  البطاقة  7.3  في حالة 
البطاقة ا¼ساسي. يتوفر سوى لحامل  فإن استرداد نقاط سمايلز ال 



المستحق على حساب  ا¼دنى  الحد  البطاقة مبلغ  إذا لم يدفع حامل  8.3  يتوقف تجميع نقاط سمايلز، 
السداد. الستحقاق  تاريخ  أي  في  البطاقة 

البطاقة. 9.3   يعد قرار المصرف بشأن حساب نقاط سمايلز نهائي¦ وقاطع¦ وملزم¦ لحامل 

التنويه بذلك  المتراكمة في أي زمن مع  أن يغير عملية حساب نقاط سمايلز  بالحق في  المصرف  10.3  يحتفظ 
التنويه له. أو دون  البطاقة  إلى حامل 

11.3  يحتفظ المصرف بالحق في أن يعدل أو يغير أو ينهي أي فئات للمنتجات والخدمات المغطاة في أي وقت 
النقاط، حسب ما يتراءى له وحده وعلى نحو  أو يغير قيمة  وأن يعدل معايير الجدارة والمشاركة وأن يحد 

المصرف. البطاقة بذلك ودون تحمل أي مسؤولية مهما كانت من جانب  إلى حامل  مطلق، دون تقديم إخطار 

النقاط  المعاملة، وتلغى  تنفيذ  تاريخ  تبدأ من  12.3   تبقى نقاط سمايلز صالحة لفترة ستة وثالثون (36) شهًرا 
صالحيتها. انتهاء  بعد 

أو نقل ملكيتها وال يمكن رهنها أو فرض رسوم عليها   Éالتنازل عن نقاط سمايلز أو صرفها نقد 13.3  ال يمكن 
أو رهنها رهن¦ حيازي¦

استردادها. بقصد  المختلفة  بالحسابات  الخاصة  سمايلز  نقاط  بين  الجمع  يمكن  ال    14.3

4. االسترداد
يبلغها  التي  ببرنامج سمايلز  الخاصة  إال عبر طريقة االسترداد  1.4  ال يمكن تقديم طلب استرداد نقاط سمايلز 

المصرف.

البطاقة أن يسترد سوى نقاط سمايلز المسجلة والمقيدة في حساب نقاط سمايلز بدًء  2.4    ال يجوز لحامل 
من وقت االسترداد.

أو االئتمان  النقدية  أو إعادتها أو استرداد قيمتها أو استردادها مقابل ا¼موال  3.4   ال يمكن تبديل نقاط سمايلز 
إلغائها. يمكن  وال 

4.4    ال ُيسمح باسترداد نقاط سمايلز، إذا لم ُتسدد دفعة الحد ا¼دنى المستحقة على حساب البطاقة طوال 
الحساب. لكشوفات  واحدة  دورة 

البطاقة. أو  المصرف  اتفاقية  البطاقة  إذا خالف حامل  إلغاء نقاط سمايلز،  5.4  يجوز 



6.4   بمجرد تقديم طلب االسترداد، فإنه ال يمكن إلغاء أو سحبه أو نقله أو تغييره بأي أسلوب.

7.4   يجوز أن يتبادل المصرف مع التجار أو مع أطراف أخرى معلومات عن حامل البطاقة والالزمة لتحويل 
التسليم. بدًء من االسترداد وحتى  الرسوم على نحو فاعل 

إتاحة نقاط سمايلز عندما يقدم  8.4   أي طلب السترداد نقاط سمايلز يخضع إلى موافقة المصرف ومدى 
أو  أن يسحب  البطاقة،  إلى حامل  البطاقة طلب االسترداد. ويجوز للمصرف، دون تقديم إخطار مسبق  حامل 

أو طبيعة مماثلة. له قيمة  آخر  برنامج مكافآت  برنامج سمايلز لصالح   / أي من نقاط سمايلز  يستعيض عن 

 É9.4   أي طلب غير مكتمل السترداد نقاط سمايلز، و¼ي سبب، وتم إلغائه قد ال يجري العمل به بعد ذلك نظر
إلغاء نقاط سمايلز  أن طلب االسترداد قد استلم قبل  الرغم من حقيقة  �نتهاء صالحية نقاط سمايلز، على 

البطاقة. بحامل  الخاصة 

10.4    ال يعد المصرف مسؤوًال عن مدى توفر أو أسعار أو وجودة حاجيات التسوق عند أطراف أخرى.

والتعويض المسؤولية   .5
1.5  ال يعد المصرف أو موظفوه أو العاملون فيه أو مديروه أو مالكوه مسؤولين عن أي خسارة في ا¼رباح أو 
المدخرات أو ا�يراد أو التعويضات أو المطلوبات من أي نوع، بما في ذلك أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة قد 

أو االطالع على أي معلومات قد تظهر فيه. برنامج سمايلز  ينجم عن استخدام 

2.5   ال يعد المصرف مسؤوًال عن أي مبلغ واجب السداد من حامل البطاقة إلى أي طرف آخر مما ينجم عن 
التوريد أو النوعية أو التركيب أو االستخدام أو خالف ذلك بما يتعلق بنقاط سمايلز أو إغفال أي قانون أو  الشراء أو 

خرقه أو أي واجب آخر من جانب المصرف أو المورد.

3.5  ال يعد المصرف مسؤوًال عن أي دفعات زائدة قد يتوجب سدادها للحصول على الهدايا / القسائم فيما 
الالزم. إذا كانت نقاط سمايلز غير كافية لالسترداد  والتاجر،  البطاقة  بين حامل 

4.5   ال يعد المصرف مسؤوًال، في حال أن رفض أي تاجر قبول البطاقة ¼ي سبب.

5.5  ال يعد المصرف مسؤوًال عن أي عيب أو قصور في السلع أو الخدمات التي يوردها أي تاجر إلى حامل 
البطاقة.

6.5  ال يعد المصرف مسؤوًال عن أي خسارة أو ضرر كيفما يتكبده أو يعاني منه حامل البطاقة بسبب أن 
المصرف أو التاجر أو أي بنك أو مؤسسة مالية أو أي ماكينة صراف آلي أو أي طرف آخر قد رفض السماح بإجراء 
أو رفض تقديم سحب نقدي  التعريف الشخصي  أو رقم  البطاقة  أو رقم  البطاقة  أو قبول  البطاقة  معاملة 

حتى الحد االئتماني أو جميع ما سبق مع¦.



7.5  ال يعد المصرف مسؤوًال عن أي نزاعات يبلغها حامل البطاقة بعد ثالثين (30) يوم¦ من تاريخ كشف 
الصلة. ذي  الحساب 

8.5   ال يعد المصرف مسؤوًال عن أي رفض يبديه أي تاجر فيما يتعلق بتقديم أو منح أي امتياز أو منفعة 
برنامج و¼ي سبب مهما كان. بموجب أي 

6.  ا�قصاء والحوكمة
1.6  يحتفظ المصرف بالحق في إقصاء أي حامل بطاقة في أي وقت من المشاركة في برنامج سمايلز وأن 

المعمول  البطاقة أي من ا¼حكام والشروط  إذا خالف حامل  الوحيد والمطلق،  إلى حكمه  العالقة، طبق¦  ينهي 
أو االحتيال. السداد  التعثر في  الحصر  المثال وليس  بما في ذلك على سبيل  برنامج سمايلز،  بها في 

: التقديرية، في أن  بالحق، حسب سلطته  2.6   يحتفظ المصرف 
1)   يراجع متطلبات ا¼حكام والشروط في أي وقت وأن يغير أو يحذف أو يضيف نصوص¦ من وقت �خر ودون         

تقديم إخطار إلى حامل البطاقة، والحق في أنه يجوز أن يفعل هذا دون أي حدود مقررة؛
2)   يستعيض عن برنامج المكافآت أو المنفعة ببرنامج أو منفعة أخرى ذات قيمة أقل أو مساوية أو أكبر وأن        

سبب. ¼ي  سمايلز  برنامج  في  البطاقة  حامل  مشاركو  ينِه 

3.6   ال يعد المصرف مسؤوًال عن أي قضايا شخصية تتعلق باسترداد نقاط سمايلز.
الشريعة  ومبادئ  وا�جرائية  الموضوعية  القوانين  إلى  طبق¦  وُتفسر  تحكمها  والشروط  ا¼حكام  هذه  أن  كما 

بها. المعمول  المصرفية  والقوانين  المتحدة  العربية  ا�مارات  قوانين  مع  تناقضها  عدم  حد  إلى  ا�سالمية 

المعلومات عن  ا�فصاح   .7
إليها وبأن يستخدم  للرجوع  أي مكالمات هاتفية وتدوينها  با�فصاح عن  المصرف  البطاقة  1.7  يفوض حامل 

القضائية. ا�جراءات  السجالت بوصفها دليًال في  تلك 

العربية  النسختين  بين  اختالف  وجود  حال  وفي  وا�نجليزية.  العربية  باللغة  بنسختين  االتفاقية  هذه  تتوفر    2.7
المرجع. هي  العربية  تعتبر  وا�نجليزية، 

التاريخ االئتماني لحامل البطاقة، عبر أي وسيلة، وذلك في أي وقت ودون  3.7   للمصرف الحق في مراجعة 
البطاقة. حامل  مع  التشاور 

أية ستندات إضافية، قد يتم طلبها من وقت  البطاقة على أن يوقع ويسلم إلى المصرف  4.7  يوافق حامل 
�خر.



الحاكم القانون   .8
الشريعة ا�سالمية  يرد ذكره، وفق¦ ¼حكام  العقد ويفسر ويحدد نطاق تطبيقه ويكمل، ما لم  يخضع هذا 

العربية  السائدة في دولة ا�مارات  القوانين  والنظام ا¼ساسي للطرف ا¼ول، وبما ال يتعارض معهما من 
المرعية. المصرفية  وا¼عراف  المتحدة 




