
Credit Limit (QAR)    □□□□□□□

PERSONAL DETAILS   á«°üî°ûdG äÉfÉ«ÑdG

CUSTOMER DETAILS   π«ª©dG äÉfÉ«H

EMPLOYMENT DETAILS   πª©dG äÉfÉ«H

CARD DETAILS   ábÉ£ÑdG äÉfÉ«H 

COLLATERAL   ¿É````````ª°†dG 

 .............................................................................................  á«°ùæ÷G

...............  / ............ / ............ OÓ«ŸG ïjQÉJ

ájô£≤dG á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG ºbQ

................ /........... /........... AÉ¡àf’G ïjQÉJ

........ / ........ /........ AÉ¡àf’G ïjQÉJ .......................................................................... ôØ°ùdG RGƒL ºbQ

......................................................... âHÉãdG ∞JÉ¡dG …………............…………………… ∫Gƒ÷G ºbQ

............................................................. á≤£æŸG ºbQ ...................................................... á≤£æŸG º°SEG

............................................................... ∫õæŸG ºbQ  ...................................................... ´QÉ°ûdG º°SEG

ÊhÎµdE’G ójÈdG ¿GƒæY …....…………… Ü .¢U

Branch ................................................ ´ôa Date ............... / ............... / ............... ïjQÉàdG

Employer Name ......................................................... Employee No. ..........................

Designation .................................................................. Department ...............................

Date of Joining ........ /........ /........ Gross Monthly Salary ......................................

Basic Salary + Social Allowances (for Qataris only) …………….....................

........................ »Ø«XƒdG ºbôdG ............................................................................... πª©dG á¡L º°SG

.......................... IQGOE’G/º°ù≤dG .............................................................................. »Ø«XƒdG ≈ª°ùŸG

........................................................... …ô¡°ûdG ÖJGôdG ‹ÉªLEG ........ / ........ /........ ¥Éëàd’G ïjQÉJ

……..…….................................................. (§≤a Újô£≤∏d) á«YÉªàL’G IhÓ©dG + »°SÉ°SC’G ÖJGôdG

Nationality ................................................................................

Date of Birth ............ /............ /..............

Qatari ID No.

Expiry Date ............ /............ /..............

Passport No. ............................................................... Expiry Date ......... /........ /.........

Mobile Number ..............………................ Landline ..............………..................……...

Area Name ..............……….................…….  Area No. ..............………........................….

Street Name ..............………................……. Building No. ..............………...........…….

P.O. Box ........................ E-mail Address .........………................…….......................................................................................................................

Card Type                    
Name to appear on card         □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Settlement A/C              □□□□ - □□□□□□ - □□□
Payment Percentage          □5%     □10%     □20%     □25%     □50%      □100%  

Yes
º©f

No
’

ÊÉªàF’G ó◊G

ábÉ£ÑdG ≈∏Y ô¡¶j Éªc º°S’G

ájƒ°ùàdG ÜÉ°ùM

OGó°ùdG áÑ°ùf

Salary
ÖJGôdG

Lien
øgQ

..................................................................................……… .............................................................………

Segment áëjô°ûdG

Premier
ÒÁôH

Private
á°UÉN äÉeóN

Infinite
»à«æ«ØfEG

Signature
ô°ûàæé«°S

Platinum
á«æ«JÓH

ábÉ£ÑdG ´ƒf

ÜÉ°ù◊G ºbQ

A/C No.
(.¥.Q) ≠∏ÑŸG

Amount (QAR)

Retail
OGôaC’G äÉeóN

π«ª©dG º°SG

ÜÉ°ù◊G ºbQ

Customer Name ......................................................................................................................................................................................................................................................................

CIF No.

REWARDS   äBÉaÉµŸG 

Qatar Airways Privilege Club No.  □□□□□□□□□
Nojoom/QID    □□□□□□□□□□□
Cash Back Al Meera  □□□□□□□□□□□□□□□□
Other                                                  □□□□□□□□□□□□□□□

SUPPLEMENTARY CARD    á«aÉ°VE’G ábÉ£ÑdG

Embossing Name            □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Qatari ID No. □□□□□□□□□□□
Relationship  .………....................................................................................................................

Credit Limit (QAR) ……………............................................................................ 

Passport No. □□□□□□□□□□
Mobile No.        □□□□□□□□

ábÉ£ÑdG ≈∏Y ô¡¶j Éªc º°S’G

ôØ``°ùdG RGƒL ºbQ

∫Gƒ÷G ºbQ

ájô£≤dG á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG ºbQ

á```bÓ©dG

(¥.Q) ÊÉªàF’G ó◊G

á«aÉ°VE’G ábÉ£ÑdG ÖMÉ°U ™«bƒJ ™«bƒàdG á≤HÉ£eSupplementary card holder signature

S.V

1 - á«aÉ°VE’G ábÉ£ÑdG

á«aÉ°VE’G ábÉ£ÑdG √ò¡d øjóŸG ó«°UôdG OGó°S øY øeÉ°†àdGh πaÉµàdÉH ¿ƒdhDƒ°ùe ÉæfCÉH ≥aGƒfh ócDƒf √ÉfOCG ¿ƒ©bƒŸG øëf

Supplementary Card 1

طلب بطاقة إئتمان
CREDIT CARD APPLICATION

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) – Grand Hamad Street, P.O. Box 28888, Doha, Qatar, Tel: +974 44253333, Fax: +974 44235819, www.alrayan.com; CR No: 32010, Capital: QR 7,500,000,000 (paid in full)
مصرف الريان (ش.م.ع.ق) شارع حمد الكبير ، ص.ب ٢٨٨٨٨، الدوحة، قطر، تليفون: ٤٤٢٥٣٣٣٣ ٩٧٤+ ، فاكس: ٤٤٢٣٥٨١٩ ٩٧٤+، www.alrayan.com ، س.ت: ٣٢٠١٠، رأس املال: ٧٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (مدفوع بالكامل)

∑ÉH ¢TÉc

ájô£≤dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG RÉ«àeG …OÉf ájƒ°†Y ºbQ

á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG /Ωƒ‚ •É≤f

Iô````«ª`dG

iôNCG



طلب بطاقة إئتمان
CREDIT CARD APPLICATION

á«aÉ°VE’G ábÉ£ÑdG ÖMÉ°U ™«bƒJ ™«bƒàdG á≤HÉ£eSupplementary card holder signature

S.V

2 - á«aÉ°VE’G ábÉ£ÑdG

á«aÉ°VE’G ábÉ£ÑdG √ò¡d øjóŸG ó«°UôdG OGó°S øY øeÉ°†àdGh πaÉµàdÉH ¿ƒdhDƒ°ùe ÉæfCÉH ≥aGƒfh ócDƒf √ÉfOCG ¿ƒ©bƒŸG øëf

CARDHOLDER DECLARATION ábÉ£ÑdG πeÉM QGôbEG

ábÉ£ÑdG ÖMÉ°U ™«bƒJ ™«bƒàdG á≤HÉ£eCardholder Signature

S.V

Supplementary Card 2

 óMCG ¤EG IQÉ°TE’Gh ,í«ë°U ¢ùµ©dGh ™ª÷G πª°ûJ OôØŸG á¨«°üH OôJ »àdG IQÉ°TE’G -¥É«°ùdG ¢†à≤j ⁄Ée -Ö∏£dG òg ‘

 ácô°ûdG hCG á°ù°SDƒŸG hCG ácGô°ûdG hCG OôØdG ∂dÉŸG πª°ûJ ¢üî°T ¤EG Ò°ûJ »àdG äÉª∏µdGh ôNB’G ¢ùæ÷G πª°ûJ Ú°ùæ÷G

.ôNBG …ƒæ©e ¢üî°T …CG hCG áÄ«¡dG hCG

 ™bƒe øe É¡«∏Y oâ∏°üM »àdG ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG √òg oâª¡a , oäCGôb , oâ∏ qnªM ób »æfCG  óchCG  Ö∏£dG Gòg ≈∏Y ™«bƒàdÉH

 IQƒ°üH ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG √òg á©LGôe »∏Y ÖLƒàj ¬fCG ôbCGh .É¡H ΩõàdCGh É¡«∏Y ≥aGhCG »æfCGh www.alrayan.com
 áî°ùæH ÊOhõj ¿CG ±ô°üŸG øe Ö∏WCGh .É¡«∏Y CGô£J ób äÓjó©J …CG áaô©Ÿ www.alrayan.com ™bƒe ≈∏Y ájQhO

.IQƒ°üdG ∂∏J ‘ É¡«∏Y ´ÓW’G ‘ oâÑZQ GPEG ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG øe á«bQh

.ÜÉgQE’G πjƒ“ hCG ∫GƒeC’G π«°ùZ ‘ »HÉ°ùM ΩGóîà°SG Ωó©H ó¡©JCGh

In this Application, unless the context otherwise requires, reference to singular shall 
include the plural and vice versa, and reference to any gender shall include all genders, 
and reference to person shall include a sole proprietor, partnership, firm, company, 
corporation or other legal person.
By signing this Application, I confirm that I have downloaded, read, understood and 
agree to be bound by terms and conditions found on www.alrayan.com website. I 
undertake to periodically review the terms and conditions found on www.alrayan.com 
website and any amendments made thereto. I will request the bank to provide me with a 
hard copy of the terms and conditions in case I wish to read the same.
And I undertake that I will not use my account for Money Laundering activities or 
Financing Terrorism. 

M
A

R
A

D
M

N
00660517

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) – Grand Hamad Street, P.O. Box 28888, Doha, Qatar, Tel: +974 44253333, Fax: +974 44235819, www.alrayan.com; CR No: 32010, Capital: QR 7,500,000,000 (paid in full)
مصرف الريان (ش.م.ع.ق) شارع حمد الكبير ، ص.ب ٢٨٨٨٨، الدوحة، قطر، تليفون: ٤٤٢٥٣٣٣٣ ٩٧٤+ ، فاكس: ٤٤٢٣٥٨١٩ ٩٧٤+، www.alrayan.com ، س.ت: ٣٢٠١٠، رأس املال: ٧٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (مدفوع بالكامل)

äÉbÉ£ÑdG õcôe

Embossing Name            □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Qatari ID No. □□□□□□□□□□□
Relationship  .………....................................................................................................................

Credit Limit (QAR) ……………............................................................................ 

Passport No. □□□□□□□□□□
Mobile No.        □□□□□□□□

ábÉ£ÑdG ≈∏Y ô¡¶j Éªc º°S’G

ôØ``°ùdG RGƒL ºbQ

∫Gƒ÷G ºbQ

ájô£≤dG á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG ºbQ

á```bÓ©dG

(¥.Q) ÊÉªàF’G ó◊G



Al Rayan ISLAMIC CREDIT CARD APPLICATION
CONTRACT TERMS & CONDITIONS

Dear Card Applicant:
Al Rayan Islamic Credit Card is a financing formula accredited by Shari’ah Board allows obtaining goods, services and/or 
cash by way of International Murabaha. The following terms and conditions will apply to the use of the card and entering 
into contractual relation with the Bank. 

Definitions:
• QAR: The lawful Currency of Qatar
• ATM: Automated Teller Machine. 
• Bank: Masraf Al Rayan. 
• Card(s): the Principal Credit Card and/or the Supplementary Credit Card(s) issued to a cardholder by Masraf Al Rayan. 
• Credit Card Account: the account opened by the Bank to house the card limit and to record all transactions related to 

the card(s) (Principal and Supplementary) and other entries related to the card fees. 
• Credit Card Application: Al Rayan Islamic Credit Card Application Form signed by the cardholder for issuance of 

Principal and Supplementary Cards with its applicable Terms & Conditions. 
• Credit Card Limit: The maximum amount the customer could be debited by a result of all transactions charged to card 

account and what based upon this from expenses and fees, the bank has the right to modify the usage limit without 
reference to the cardholder.

• Credit Card Statement: monthly statement of the credit card account sent by the Bank to the cardholder showing all 
transactions details affected by the cardholder and the outstanding debit amount and the way of the repayment.

• Cardholder: the Principal Cardholder and/or the Supplementary Cardholder(s). 
• Cash Advances: means any cash withdrawals obtained by use of the card, the card number or in any manner authorized 

by the cardholder from an ATM or POS for debits to the card account.
• ‘Merchant: any person, establishment, company or legal entity which accepts the card.
• PIN: the Personal Identification Number issued by the Bank to the cardholder to enable him/her to use the card on the 

ATM or POS. 
• POS: a Point Of Sale where goods or services may be bought by use of the Card. 
• Principal Card: the Al Rayan Islamic Credit Card issued by the Bank to the Principal Cardholder under these terms and 

conditions.
• Principal Cardholder: the person to whom the Principal Card is issued under his name and who also vows keeping it in 

his custody and not allows others to use it and he is responsible for any obligations or installment under that. 
• Supplementary Card: Al Rayan Islamic Credit Card issued by the Bank to the supplementary cardholder under these 

terms and conditions. 
• Supplementary Cardholder: the person(s) designated by the principal cardholder and approved by the Bank and to whom 

a supplementary card(s) is/are issued. 
• Transaction: the purchase of goods and/or services and/or cash withdrawals made by use of card and/or the card and 

PIN. 

Preamble
The foregoing (Definitions & Preamble) together constitutes a "Contract" for the purposes of these terms and conditions. 

1. Delivery of Card:
Normally the card will be delivered through the Bank’s branches, but the Bank reserves the right to deliver it through other 
media at the request and sole responsibility of the cardholder. 

2. Card Usage:
2-1 The cardholder should sign on the signature panel on the reverse of the card immediately upon receipt of the card. 
2-2 Any transactions supported by electronic log or the imprint of the card are presumed a genuine transaction unless 
proven otherwise, irrespective of the signature being present or not on the transaction slip. 
2-3 The usage of the card is restricted to the cardholder within the card limit. The card may be used at ATMs, POS 
terminals and any merchant(s) accepting the card. 
2-4 The Bank is not responsible for any act of negligence or denial of service by any merchant or for damages arising as a 
result of malfunction of any ATMs, POS terminals or other electronic devices. 
2-5 Safety and safekeeping of the card and its related PIN is the responsibility of the cardholder. Any transaction performed 
on the ATM or where a PIN entry is necessary shall be deemed to be performed by the cardholder himself/herself, if the 
card is not reported lost, irrespective of the person performing the Transaction. 

3. Payment:
3.1. The amount of all transactions conducted on the card will be debited to the card account. 
3.2. All actual expenses either during authorization or settlement including communication expenses (i.e. telephone, telex 
etc) will be debited to the card account. 
3.3. All charges and fees levied by the Bank for the use of the card shall be debited to the card account. 
3.4. All transactions initiated by the card or card number will be considered due from the cardholder and will be debited 
to the card account. Any dispute or claims regarding any transaction will be dealt with separately according to VISA 
International Operating Regulations. The Bank will not reimburse any of the amounts debited unless and until the claim is 
investigated and resolved. 
3.5. The Bank reserves the right to debit or freeze any of the cardholder’s accounts with the Bank at any time to recover all 
amounts due from the cardholder without prior notice or advice. 
3.6. If the cardholder pays the full outstanding balance on or before the due date, no International Murabaha shall take 
place. 
3.7. Should the cardholder settle only the minimum of the total amount due on or before due date, the bank shall, on the 
basis of a prior understanding, exchange with the Cardholder an offer and acceptance notice in writing or sms to sell 
certain commodities owned by the Bank to the Cardholder for the remaining balance of the total amount due by one 
installment for one month starting as of the due date and settle the Card dues from the proceeds of selling the said 
commodities on behalf of the Cardholder if the Cardholder does not wish to sell the commodities himself or by delegating 
a party other than the Bank. 
3.8. International Murabaha transaction will appear in the next statement of the Card, and the same will be regarded as 
accepted by the cardholder incase such action is not objected by the cardholder within 20 days from the date of the 
statement. 
3.9. If the cardholder objects the International Murabaha transaction within the 20 days period from issue of the statement 
of account, the Bank shall review the request of the cardholder and refund the entire amount of the International Murabaha 
and the profit of the objected transaction only. The Bank has the right to stop the card and claim settlement of the whole 
amount due from the cardholder. 
3.10. If the cardholder default payment of the outstanding amount on maturity for two consecutive months, then the card 
shall be suspended, and the Bank may not process the International Murabaha for settlement of the card’s transactions. 

4. Supplementary Card:
4.1. The Bank at its discretion, may issue a supplementary card upon the request of the principal cardholder. 
4.2. The validity of the supplementary card will be linked to the principal card. The validity will be either equal or less than 
the principal card. Once the principal card gets cancelled for any reason, the supplementary card also will be cancelled 
automatically.
4.3. The card limit of the principal card will be shared by the supplementary cardholder(s). The principal cardholder can 
request as many supplementary cards on his/her card account as he/she wants (within the policy and procedures laid down 
by the Bank) and the principal card limit will be split among the supplementary cards.
4.4. The principal cardholder shall be liable for any outstanding balance, damages and losses related to the supplementary 
card. 

5. Loss or theft of card:
5.1. If the card is lost or stolen or the cardholder suspects any fraudulent or suspicious activity with regard to the card, the 
cardholder should immediately report to the same to the Bank, its branches or any of the nearest payment association 
office displaying the payment association logo. The Bank will make a temporary stop without any responsibility until the 
Bank gets a written confirmation of loss or theft from the cardholder or from payment association or its offices. 
5.2. The Cardholder shall remain liable and accountable for any transactions prior to the Bank receiving the written 
confirmation. 
5.3. Any charges levied for lost cards that are paid by the Bank; like publishing a reward for capture, will be charged to the 
cardholder. The decision whether or not to publish a reward for card recovery will be taken only after evaluating the 
seriousness of the situation. 
5.4. If the cardholder requests a replacement for a lost or stolen card, the Bank may, at its absolute discretion issue a 
replacement. The issuance fee for such replacement will be debited to the card account. 

طلب بطاقة ائتمان الريان اإلسالمية 
شروط وأحكام العقد

 
عزيزي حامل البطاقة،

تعتبــر بطاقــة ائتمــان الريــان اإلســالمية هــي صيغــة التمويــل املعتمــدة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية ملصــرف الريــان والتــي تســمح حلاملهــا باحلصــول 
على السلع واخلدمات و / أو األموال عن طريق املرابحة الدولية. تطبق الشروط واألحكام التالية على استخدام البطاقة باالتفاق مع املصرف. 

التعريفات
• ريال قطري: عملة دولة قطر الرسمية

• الصراف اآللي ATM: جهاز الصراف اآللي. 
• املصرف: مصرف الريان. 

• بطاقة (بطاقات) : هي البطاقة الرئيسية و/أو البطاقة/البطاقات اإلضافية والتي يتم إصدارها للعميل من قبل املصرف. 
• حســاب بطاقــة االئتمــان: وهــو عبــارة عــن احلســاب الــذي مت فتحــه مــن قبــل املصــرف ويشــمل علــى احلــد األعلــى املســموح بــه للبطاقــة لتســجيل جميــع 

العمليات املتعلقة بالبطاقة (الرئيسية واإلضافية) وغيرها من العمليات األخرى املتعلقة برسوم البطاقة. 
• طلــب بطاقــة االئتمــان: هــو الطلــب املوقــع مــن حامــل البطاقــة إلصــدار البطاقــة األساســية أو/والبطاقــات الفرعيــة مــع مــا يتضمنــه مــن هــذه الشــروط 

واألحكام. 
• احلــد األعلــى للبطاقــة: هــو املبلــغ األقصــى الــذي يســتطع العميــل أن يكــون مدينــاً بــه للمصــرف وذلــك نتيجــة للعمليــات املقيــدة علــى حســاب البطاقــة 

وما ترتب على ذلك من النفقات والرسوم، وللمصرف احلق يف تعديل احلد األعلى املستخدم دون الرجوع إلى صاحب البطاقة. 
ــم إرســاله مــن قبــل املصــرف إلــى صاحــب  ــارة عــن كشــف حســاب شــهري حلــركات بطاقــة االئتمــان يت • كشــف حســاب البطاقــة االئتمانيــة: هــو عب

البطاقة، يبني جميع تفاصيل املعامالت التي مت إجراؤها من قبل صاحب البطاقة ويبني أيضاً مبالغ الدين املستحقة وطريقة السداد. 
• صاحب البطاقة: هو صاحب البطاقة األساسية و/أو صاحب البطاقة (البطاقات) اإلضافية. 

•  الســلف النقديــة: تعنــي أي ســحوبات نقديــة مت احلصــول عليهــا بواســطة اســتخدام البطاقــة أو رقــم البطاقــة أو بــأي شــكل مــن األشــكال املســموح 
بها بواسطة صاحب البطاقة من الصراف اآللي أو نقاط البيع للخصومات اخلاصة بحساب البطاقة. 

•  التاجر: أي شخص أو مؤسسة أو شركة أو أي جهة شرعية تقبل البطاقة. 
• الرقــم الشــخصي(PIN) هــو عبــارة عــن رقــم تعريــف شــخصي يصــدره املصــرف لصالــح صاحــب البطاقــة ليســتخدم البطاقــة عــن طريــق الصــراف 

اآللي أو نقاط البيع. 
• نقاط البيع: هي عبارة عن نقاط البيع التي ميكن من خاللها شراء السلع أو اخلدمات بالبطاقة. 

• البطاقــة األساســية: هــي عبــارة عــن بطاقــة ائتمــان مصــرف الريــان اإلســالمية الصــادرة مــن قبــل املصــرف إلــى صاحــب البطاقــة األساســية مبوجــب 
هذه الشروط واألحكام. 

• صاحــب البطاقــة الرئيســية: هــو الشــخص الــذي مت إصــدار البطاقــة الرئيســية حتــت اســمه، والــذي يتعهــد باحلفــاظ علــى البطاقــة يف حوزتــه، وأال 
يسمح لآلخرين باستخدامها، ويعتبر مسؤوالً عن أي التزامات أو أقساط يف إطار ذلك. 

• البطاقــة اإلضافيــة: هــي بطاقــة ائتمــان مصــرف الريــان اإلســالمية التــي يصدرهــا املصــرف لصاحــب البطاقــة اإلضافيــة مبوجــب هــذه الشــروط 
واألحكام. 

ــم  ــذي يت ــل املصــرف وال ــني مــن قب ــل صاحــب البطاقــة األساســية واملقبول ــن مــن قب • صاحــب البطاقــة اإلضافيــة: هــو الشخص/األشــخاص احملددي
إصدار البطاقة/البطاقات اإلضافية لهم. 

• املعاملــة: هــي عمليــة شــراء بضائــع و/أو أيــة خدمــات و/أو إجــراء ســحب نقــدي مــن قبــل صاحــب البطاقــة وذلــك باســتخدام البطاقــة و/أو اســتخدام 
رقم التعريف الشخصي. 

متهيد
 التعريفات والتمهيد هما جزء من هذا العقد بهدف توضيح الشروط واألحكام. 

١. تسليم البطاقة:
عــادة مــا يســتلم صاحــب البطاقــة بطاقتــه مــن أي مــن فــروع املصــرف، ويحتفــظ املصــرف بحــق تســليم البطاقــة بطــرق أخــرى بنــاء علــى طلــب ومســؤولية 

صاحب البطاقة. 

٢. استخدام البطاقة
١٫٢. فور تسلمه للبطاقة يجب أن يوقع حامل البطاقة على شريط التوقيع املوجود على الوجه اخللفي للبطاقة. 

٢٫٢. تعتبــر أي معاملــة توثــق ببصمــة البطاقــة أو تســجل الكترونيــاً، معاملــة حقيقيــة مــا لــم يثبــت العكــس، وذلــك بغــض النظــر عــن وجــود أو عــدم 
وجود التوقيع على قسيمة املعاملة. 

٣٫٢. يقتصــر اســتخدام البطاقــة علــى حاملهــا يف حــدود احلــد األقصــى للبطاقــة، وميكــن أن تســتخدم البطاقــة مــن خــالل أجهــزة الصــراف اآللــي أو 
نقاط البيع أو أي تاجر/ جتار يقبلون البطاقة. 

٤٫٢. املصــرف غيــر مســؤوالً عــن أي إهمــال أو رفــض ألي خدمــة مــن قبــل التاجــر أو أي أضــرار تنتــج عــن خلــل يف أي مــن أجهــزة الصــراف اآللــي أو 
نقاط البيع أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. 

ــي أو  ــزة الصــراف اآلل ــم تنفيذهــا مــن خــالل أجه ــة يت ــة معامل ــم الســري. أي ــة وحفــظ الرق ــة مســؤوالً عــن تأمــني البطاق ٥٫٢. يكــون حامــل البطاق
باســتخدام الرقــم الســري عنــد طلبهــا تعتبــر عمليــة صاحلــة نُفــذت مــن قبــل حامــل البطاقــة نفســه، وذلــك يف حالــة عــدم اإلبــالغ عــن ضيــاع البطاقــة، 

بغض النظر عن الشخص الذي قام بتنفيذ العملية. 

٣. السداد
١٫٣. يتم خصم جميع مبالغ املعامالت من حساب البطاقة. 

٢٫٣. يتــم خصــم كل التكاليــف الفعليــة ســواء الناجتــة عــن التحويــل أو عــن الســداد مبــا يف ذلــك تكاليــف االتصــال (هاتــف، تلكــس، وغيرهــا) مــن حســاب 
البطاقة. 

٣٫٣. يتم خصم جميع العموالت والرسوم املستحقة نتيجة استخدام البطاقة واملقررة من قبل املصرف من حساب البطاقة. 
٤٫٣. تعتبــر جميــع العمليــات املنفــذة باســتخدام البطاقــة أو باســتخدام رقــم البطاقــة مســتحقة الدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة وســيتم خصمهــا مــن 
حســاب البطاقــة. وأي منازعــات أو مطالــب متعلقــة بــأي عمليــة ســيتم التعامــل معهــا بشــكل منفصــل وفقــاً إلجــراءات التشــغيل اخلاصــة ببطاقــة فيــزا 

العاملية. ولن يقوم املصرف برد أي مبالغ مقتطعة حتى يتم بحث هذا املطلب والبت فيه. 
٥٫٣. يحتفــظ املصــرف باحلــق يف أن يخصــم أو يجمــد أي حســاب حلامــل البطاقــة لديــه املصــرف يف أي وقــت وذلــك لتحصيــل املبالــغ املســتحقة علــى 

حامل البطاقة من دون أي إعالم أو إشعار مسبق. 
٦٫٣. لن تتم عملية املرابحة إال يف حالة قيام صاحب البطاقة بتسديد املبالغ املستحقة بالكامل سواء يف ميعاد أو قبل ميعاد االستحقاق. 

٧٫٣. يف حالة قيام صاحب البطاقة بتســوية احلد األدنى فقط من مجموع املبلغ املســتحق يف تاريخ االســتحقاق أو قبل حلوله فان املصرف – مبوجب 
تفاهــم ســابق – يتبــادل مــع حامــل البطاقــة إشــعار إيجــاب وقبــول خطيــاً أو (SMS) لبيــع بعــض الســلع التــي ميلكهــا املصــرف أساســاً حلامــل البطاقــة علــى 
الرصيــد املتبقــي مــن مجمــوع املبلــغ املســتحق مــن خــالل قســط واحــد ملــدة شــهر ابتــداء مــن تاريــخ االســتحقاق وللعمــل علــى تســوية مســتحقات البطاقــة 

من عائدات بيع السلع املذكورة وذلك نيابة عن صاحب البطاقة اذا لم يرغب ببيع السلع بنفسه أو بتوكيل طرف آخر غير املصرف.
٨٫٣. تظهــر عمليــة املرابحــة الدوليــة يف كشــف حســاب الشــهر التالــي اخلــاص بالبطاقــة، وتعتبــر العمليــة مقبولــة مــن قبــل صاحــب البطاقــة يف حالــة 

عدم اعتراضه على مثل هذا اإلجراء يف غضون ٢٠ يوماً من تاريخ كشف احلساب. 
٩٫٣. يف حالــة اعتــراض صاحــب البطاقــة يف غضــون فتــرة ٢٠ يومــاً مــن تاريــخ إصــدار كشــف احلســاب، يقــوم املصــرف بإعــادة النظــر يف طلــب صاحــب 
البطاقــة واســترداد كامــل مبلــغ املرابحــة الدوليــة، واألربــاح اخلاصــة باملعاملــة التــي مت االعتــراض عليهــا فقــط. وللمصــرف احلــق يف إيقــاف البطاقــة 

واملطالبة بتسوية املبالغ املستحقة كاملة من صاحب البطاقة. 
ــق اســتخدام البطاقــة مــن  ــم تعلي ــخ االســتحقاق ملــدة شــهرين متتاليــني، يت ــغ املســتحق يف تاري ــر صاحــب البطاقــة يف ســداد املبل ــة تعث ١٠٫٣. يف حال

املصرف، ويحق للمصرف إيقاف عملية املرابحة الدولية بغية تسوية املعامالت اخلاصة بالبطاقة. 

٤. البطاقة اإلضافية
١٫٤. ميكن للمصرف ووفقاً لشروطه وأحكامه إصدار بطاقة إضافية بناء على طلب حامل البطاقة األساسية. 

٢٫٤. ترتبــط صالحيــة البطاقــة اإلضافيــة بصالحيــة البطاقــة األساســية، وتكــون الصالحيــة إمــا متســاوية أو اقــل مــن صالحيــة البطاقــة األساســية. 
وعند إلغاء البطاقة األساسية ألي سبب من األسباب، فإن البطاقة اإلضافية يتم إلغائها تلقائياً. 

ــات  ــب بطاق ــة األساســية أن يطل ــل البطاق ــن حلام ــة. وميك ــات اإلضافي ــع البطاقة/البطاق ــة األساســية مشــتركاً م ــى للبطاق ــون احلــد األعل ٣٫٤. يك
إضافيــة عديــدة علــى حســاب بطاقتــه كمــا يشــاء (ضمــن اللوائــح والسياســات املقــررة لذلــك مــن قبــل املصــرف) إال أن كل البطاقــات اإلضافيــة تشــترك 

يف نفس احلد األعلى للبطاقة. 
٤٫٤. يكون حامل البطاقة األساسية مسؤوالً عن أية أرصدة مستحقة أو أضرار أو خسائر متعلقة بالبطاقة اإلضافية. 

٥. ضياع أو سرقة البطاقة
١٫٥. يف حالــة تعــرض البطاقــة للســرقة أو للضيــاع أو يف حالــة شــك حامــل البطاقــة بــأي تصــرف مريــب يتعلــق بالبطاقــة، يجــب عليــه فــوراً أن يبلــغ 
املصــرف أو أي مــن فروعــه أو اقــرب مكتــب للجمعيــات الدوليــة ذات الصلــة. يقــوم املصــرف بوقــف البطاقــة مؤقتــاً ومــن دون أيــة مســؤولية عليــه، إلــى 

أن يحصل على تأكيد كتابي بضياع البطاقة أو سرقتها من قبل حامل البطاقة أو من خالل اجلمعيات الدولية أو احد مكاتبها. 
٢٫٥. يبقى حامل البطاقة مسؤوالً مسؤولية كاملة عن أية عمليات تنفذ بالبطاقة الضائعة أو املسروقة قبل أن يتسلم املصرف التأكيد اخلطي. 

٣٫٥. يفــرض علــى حامــل البطاقــة أيــة رســوم ناجتــة عــن ضيــاع البطاقــة يدفعهــا املصــرف مثــل اإلعــالن عــن مكافــأة بــرد البطاقــة. علمــاً بــأن قــرار 
اإلعالن من عدمه ُسيتخذ وفقاً لتقدير مدى جدية وخطورة احلالة. 

٤٫٥. ميكــن للمصــرف ووفقــاً لتقديــره املطلــق أن يصــدر بطاقــة بديلــة إذا طلــب حامــل البطاقــة بــدل فاقــد للبطاقــة املســروقة أو الضائعــة، وســتخصم 
رسوم إصدار مثل هذه البطاقة من حساب حامل البطاقة. 

٥٫٥. يف حالــة إعــادة البطاقــة املســروقة أو الضائعــة، يتعــني علــى حامــل البطاقــة إتالفهــا أو إعادتهــا للمصــرف مــن دون أن يســتخدمها بأيــة طريقــة 
من الطرق، ُويعلم املصرف كتابة بأنه مت إعادة البطاقة. 

٦. الرقم السري
١٫٦. يقــوم املصــرف بإصــدار رقــم لصاحــب البطاقــة وذلــك مــن اجــل توثيــق العمليــات املنفــذة مــن خــالل أجهــزة الصــراف اآللــي أو أي قنــوات أخــرى 

سيتم استخدام الرقم من خاللها. 
٢٫٦. يتســلم صاحــب البطاقــة الرقــم الســري مــن املصــرف أو يُرســل لــه بنــاًء علــى طلبــه. ويتحمــل حامــل البطاقــة العمــوالت والرســوم الناجتــة عــن 

مثل هذا الطلب. 
٣٫٦. ال يحــق لصاحــب البطاقــة اإلفصــاح عــن الرقــم الســري ألي طــرف. ويكــون صاحــب البطاقــة مســؤوالً عــن أي عمليــة مت توثيقهــا عــن طريــق الرقــم 

السري، وعليه، تعتبر أي عملية ُتنفذ من خالل الرقم السري قد نُفذت من قبل حامل البطاقة. 

٧. كشف حساب البطاقة
١٫٧. يرســل املصــرف كشــف حســاب شــهري خــاص بالبطاقــة إلــى حاملهــا. ويف حــال عــدم تســلم حامــل البطاقــة لكشــف احلســاب فيجــب عليــه أن 

يراجع املصرف ويطلب صورة من كشف احلساب. 
٢٫٧. يجــب علــى حامــل البطاقــة أن يتأكــد مــن صحــة كل املعامــالت املذكــورة يف كشــف حســاب البطاقــة، ويف حــال الشــك، فيجــب عليــه إعــالم املصــرف 

يف مدة ٣٠ يوماً من تاريخ كشف احلساب. 
ــك  ــده بتل ــد املعامــالت، يقــوم املصــرف بتزوي ــى نســخة مــن قي ــات املذكــورة ورغــب يف احلصــول عل ــى العملي ــم يتعــرف حامــل البطاقــة عل ٣٫٧. إذا ل

النسخة وذلك مبا يتفق مع شروط وتعليمات اجلمعيات الدولية ذات الصلة. ويتحمل حامل البطاقة جميع الرسوم الناجتة عن ذلك. 
٤٫٧. تكون كافة اإلشعارات التي يرسلها املصرف إلى حامل البطاقة على عنوانه األخير الذي أخبر به املصرف كتابة صاحلة وملزمة. 

٥٫٧. يجب على حامل البطاقة أن يُبلغ املصرف فوراً وكتابة بأية تغيرات يف عنوانه. 

٨. املنازعات على املعامالت
١٫٨. تكــون كافــة البنــود الــواردة يف كشــف حســاب البطاقــة صحيحــة مــا لــم يعتــرض صاحــب البطاقــة خــالل ٣٠ يومــاً مــن تاريخ كشــف حســاب البطاقة 

ويثبت عدم صحتها. 
٢٫٨. يف حــال عــدم موافقــة حامــل البطاقــة علــى قيــد أيــة معامــالت واردة يف كشــف حســاب البطاقــة، يتحقــق املصــرف مــن ذلــك ويُعلــم حامــل البطاقــة 

بالنتيجة. ويف حالة التيقن من صحة العملية املتنازع عليها، يتم خصم مصاريف املنازعة اخلاصة باملعاملة من حساب البطاقة. 
٣٫٨. يف حالــة عــدم إبــالغ املصــرف بــأي معاملــة مــن قبــل حامــل البطاقــة، يف إطــار الوقــت املســموح بــه واملذكــور أعــاله، ال يكــون املصــرف مســؤوالً يف 

التحقيق فيها. 

٩. اإللغاء
ــزم بكافــة االلتزامــات املتعلقــة  ــر مل ــه يصبــح صاحــب البطاقــة غي ــة إلغــاء البطاقــة يف أي وقــت، وعلي ــب كتاب ١٫٩. يســتطيع حامــل البطاقــة أن يطل

بحساب البطاقة والبطاقات اإلضافية اخلاصة بها وذلك بعد:
١. تسليم البطاقة األساسية والبطاقات اإلضافية. 

٢. تسوية كافة االلتزامات املتبقية يف حساب البطاقة. 
٣. مرور ٤٥ يوماً من إلغاء كافة البطاقات والتأكد من أنه ليس هناك أية مديونيات مستحقة.

٢٫٩. يحــق للمصــرف يف أي وقــت، بشــكل كامــل أو جزئــي أن يلغــي أو يســحب أو يعلــق أو يقيــد اســتخدام البطاقــة مــن دون إرســال إشــعار و/أو إعــالم 
لصاحب البطاقة. تصبح التسوية للمبالغ املستحقة فورية، وذلك بعد إلغاء البطاقة مباشرة. 

١٠. تقنية دون ملس
١٫١٠. تقنية دون ملس تعني املعامالت التي تتم عن طريق مترير البطاقة فقط على أجهزة نقاط البيع POS والتي قد ال حتتاج الى رقم سري إلجناز 

املعاملة.
٢٫١٠. ميكــن إجــراء املعامــالت عبــر تقنيــة دون ملــس ويف حــدود املبالــغ املوضحــة يف (٣٫١٠) أدنــاه ، وذلــك بتمريــر البطاقــة يف نقطــة البيــع دون ملس وال 

يتطلب ذلك استخدام كلمة املرور اخلاصة بالبطاقة.
٣٫١٠. ســتكون حدود املعاملة الواحدة عبر تقنية دون ملس (١٠٠ ريال قطري) بحد يومي أقصاه (٣٠٠ ريال قطري) والتي تنظمها إرشــادات مصرف 

قطر املركزي واجلمعيات الدولية ذات الصلة وإشادات البلد الي سيتم فيها إستخدام البطاقة.
٤٫١٠. يحتفظ مصرف الريان بدون أي إخطار ُمسبق باحلق يف تعديل أو تغيير حدود معامالت دون ملس املشار إليها يف البندين أعاله يف أي وقت.

٥.١٠. يحــق لصاحــب البطاقــة أن يســتخدم البطاقــة ٣ مــرات متتاليــة بــدون طلــب الرقــم الســري بإســتخدام تقنيــة دون ملــس. عنــد اســتخدام أربــع 
عمليات متتالية باستخدام تقنية دون ملس سيتطلب ذلك إدخال الرقم السري.

١١. شـروط عـامـة
١.١١. تبقــى البطاقــة البالســتيكية دائمــاً ملــكاً للمصــرف، وعليــه يحــق للمصــرف إرجــاع و/ أو تعليــق أو إلغــاء اســتخدام هــذه البطاقــات ســواء بشــكل 
مؤقــت أو دائــم دون إشــعار مســبق إلــى صاحــب البطاقــة. يجــب إعــادة جميــع أو أيــة بطاقــات مت إصدارهــا الســتخدامها علــى حســاب البطاقــة إلــى 

املصرف أو احد فروعه بناء على طلب املصرف. 
٢.١١. يتــم إصــدار البطاقــة والرقــم الســري مــن قبــل املصــرف علــى مســؤولية صاحــب البطاقــة الكاملــة. وال يكــون املصــرف مســئوالً بــأي حــال مــن 

األحوال عن الضياع أو الضرر الناجم عن البطاقة أو الرقم السري.
٣.١١. يبــذل صاحــب البطاقــة كل جهــد ممكــن مــن اجــل احملافظــة علــى البطاقــة والرقــم الســري اخلــاص بهــا مــن الضيــاع أو الســرقة، وعــدم اإلفصــاح 
عنــه ألي شــخص. ويف حالــة حــدوث شــيء مــن ذلــك، يجــب علــى صاحــب البطاقــة أن يُعلــم املصــرف مباشــرة وكتابيــاً. ال يكــون املصــرف مســؤوالً عــن 
ضيــاع أو ســرقة البطاقــة أو اإلهمــال يف حفــظ الرقــم الســري مــن قبــل صاحــب البطاقــة أو يف حالــة اســتخدام رقــم التعريــف الشــخصي إذا لــم يتــم 

إخطار املصرف على النحو املذكور. 
٤.١١. ال يكــون املصــرف مســئوالً، عــن البضائــع أو اخلدمــات التــي مت شــراؤها مــن صاحــب البطاقــة ويف كل األحــوال يلتــزم صاحــب البطاقــة بســداد 

قيمة كافة العمليات املنفذة والتي تظهر بصمة البطاقة آلياً أو يدوياً بغض النظر عن التوقيع.
٥.١١. يتعهــد صاحــب البطاقــة بعــدم اســتخدم البطاقــة يف شــراء البضائــع واخلدمــات احملظــورة وفقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية مثــل (القمــار، 
البرامــج اإلباحيــة، الكحوليــات أو أي أنشــطه أخــرى غيــر شــرعية) ويف حالــة مخالفــة هــذا التعهــد بــأي شــكل مــن األشــكال يســتطيع املصــرف أن يلغــي 

البطاقة دون سابق إنذار ودون أية مسؤولية جتاه صاحب البطاقة. 
ــة  ــل العمل ــة املصــرف بتحوي ــة، يخــّول صاحــب البطاق ــة القطري ــر العمل ــه عمــالت غي ــة يف معامــالت تســتخدم في ــة اســتخدام البطاق ٦.١١. يف حال

القطرية إلى عملة املعاملة وذلك وفقاً لسعر الصرف السائد احملدد واملعلن عنه من قبل املصرف. 
٧.١١. يقوم صاحب البطاقة بتسوية منازعاته مع التجار دون أية مسؤولية على املصرف. 

٨.١١. يخصــم املصــرف مــن حســاب البطاقــة كافــة مبالــغ املعامــالت والعمــوالت والرســوم مبــا يف ذلــك الرســوم القانونيــة وااللتزامــات األخــرى التــي 
تكبدها صاحب البطاقة باإلضافة إلى اخلسائر أو األضرار الفعلية التي تكبدها املصرف والناجتة عن استخدام البطاقة. 

٩.١١. يجــب علــى صاحــب البطاقــة تســديد األقســاط الشــهرية طيلــة مــدة صالحيــة البطاقــة وفقــاً لشــروط العقــد (إن وجــد) أو وفقــاً لطلــب بطاقــة 
اإلئتمان. وتكون الدفعة املستحقة على صاحب البطاقة هي املبلغ املوضح يف كشف حساب البطاقة (إن وجد). 

١٠.١١. يف حالــة عــدم قيــام صاحــب البطاقــة، بســداد الدفعــات املســتحقة بالكامــل يف موعــد االســتحقاق، يقــوم املصــرف بتجميــد البطاقــة، ويف حالــة 
استمرار صاحب البطاقة يف عدم السداد يقوم املصرف بإلغاء البطاقة بعد ٦٠ يوم من تاريخ االستحقاق األول. 

ــك  ــد يكــون مســتحقاً للســداد بشــكل فــوري، وميل ــغ الزائ ــى بشــكل كامــل، فــإن املبل ــة جتــاوز اســتخدام صاحــب البطاقــة احلــد األعل ١١.١١. يف حال
املصــرف احلــق يف إيقــاف البطاقــة إذا لــم يتــم ســداد املبلــغ الزائــد يف موعــد االســتحقاق، ويحــق للمصــرف إلغــاء البطاقــة يف حالــة عــدم الســداد ملــدة 

٦٠ يوماً من تاريخ االستحقاق األول. 
ــة إعــالن إفــالس صاحــب  ــغ املســتحقة فــوراً. ويف حال ــة بســداد كافــة املبال ــة الورث ــة وفــاة صاحــب البطاقــة، يحــق للمصــرف مطالب ١٢٫١١. يف حال

البطاقة تصبح كافة املبالغ املستحقة عليه واجبة السداد للمصرف فوراً. 
١٣.١١. ال يتــم حتريــر الضمــان القائــم حلســاب البطاقــة، مثــل حتويــل الراتــب أو الوديعــة أو أي ضمــان مــن أي نــوع، إال بعــد ٤٥ يــوم مــن أيــام دوام العمل 

الرسمي، وذلك بعد اإللغاء والتسوية الكاملة لكافة مستحقات البطاقة. 
ــى األقــل. تكــون  ــى أن يقــوم بإشــعار صاحــب البطاقــة بذلــك قبــل شــهر عل ــر هــذه الشــروط واألحــكام عل ١٤.١١. يحــق للمصــرف يف أي وقــت تغيي
التعديــالت مطبقــة مــن تاريــخ نفاذهــا، ومعلنــة يف جميــع فــروع املصــرف (ليــس قبــل شــهر مــن إشــعار صاحــب البطاقــة). يجــوز لصاحــب البطاقــة أن 
يرفــض هــذه التغيــرات وذلــك عــن طريــق إشــعار املصــرف بذلــك الرفــض قبــل دخــول هــذه التغيــرات حيــز التنفيــذ. يف حالــة رفــض صاحــب البطاقــة 

التعديالت من خالل إشعار املصرف قبل تاريخ نفاذها، يعتبر رفضه هذا مبثابة طلب إللغاء البطاقة، وعليه يتم تطبيق البنود اخلاصة باإللغاء. 
١٥.١١. يحق للمصرف تعليق خدمات البطاقة يف بعض الدول يف أوقات محددة نظراً الحتفاالت دينية أو وطنية أو غيرها من املناسبات الرسمية. 

١٦.١١. يحق للمصرف أن يوقف البطاقة إذا وجد أي شك بوجود أي احتيال أو استخدام غير قانوني للبطاقة.
١٧.١١. يف حالــة رغبــة صاحــب البطاقــة مغــادرة دولــة قطــر ليقيــم يف أي مــكان آخــر، فعليــه أن يعيــد البطاقــة إلــى املصــرف قبــل ٦٠ يــوم مــن تاريــخ 

املغادرة باإلضافة إلى تسوية كافة املبالغ املستحقة عليه. 
١٨.١١. يخضع هذا العقد لقوانني دولة قطر فيما مبا ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بالشكل الذي تقرره هيئة الرقابة الشرعية 

للمصرف، والتي يصبح قراراها هو السائد. وتختص احملاكم القطرية بالنظر يف أي نزاع أو اختالف ينشأ بني األطراف حتت هذا العقد. 
١٩.١١. مت حتريــر هــذا العقــد مــن نســختني باللغــة العربيــة واالجنليزيــة، و يف حالــة وجــود تعــارض بــني النســختني تكــون النســخة العربيــة هــي النســخة 

املعتمدة. 

5.5. In the event that the lost or stolen card is recovered, the cardholder shall destroy or return it to the Bank without using 
it in any manner whatsoever, and advise the Bank in writing that it has been recovered. 

6. Personal Identification Number (PIN):
6.1. The Bank will issue a PIN to the cardholder to authenticate transactions at ATMs and other PIN based terminals. 
6.2. The PIN will be delivered to the cardholder at the Bank's branches or sent to the cardholder upon request. However, 
the charges for carrying out such request will be borne by the cardholder. 
6.3. The cardholder shall not disclose the PIN to any other party, and will be fully responsible for any transaction 
authenticated by the use of his PIN. Accordingly any PIN related transaction will deem to be performed by the cardholder. 

7. Card Statement:
7.1. The Bank shall send a card statement to the cardholder each month. If the cardholder does not receive the card 
statement, he/she should refer to the Bank and request a copy of the card statement. 
7.2. The cardholder must verify all the transactions billed on the card statement, and in case of discrepancy notify the Bank 
within 30 days of the statement date. 
7.3. If the Cardholder does not recognize a transaction and wishes to receive a copy of the transaction record, the Bank 
will arrange to provide such copy in accordance with payment association's Rules and Regulations and the cardholder will 
bear the charges relating to providing such copies. 
7.4. All notices sent by the Bank to the cardholder’s address last notified in writing to the Bank shall be considered valid 
and binding. 
7.5. The cardholder must promptly notify the Bank in writing of any changes in his/her address. 

8. Disputes on Transactions:
8.1. The entries in the card statement shall be presumed to be correct unless the cardholder objects to the entries within a 
period of 30 days from the date of the card statement and proves them to be incorrect. 
8.2. If the cardholder objects to an entry, the Bank will initiate an investigation and advise the cardholder with the 
outcome. If a disputed transaction turns out to be genuine, a transaction dispute fee will be debited to the card account. 
8.3. The Bank is not liable to investigate any transaction not reported to the Bank by the cardholder within the time frame 
mentioned above. 

9. Cancellation:
9.1. The cardholder may request the cancellation of the card anytime in writing. The cardholder will be released of all 
liability pertaining to the card account and all its supplementary cards, after:
a. Settling the outstanding amount. 
b. Surrendering principal and all supplementary cards.
c. Settling all dues remaining on the card.
d. After a period of 45 days from the cancellation of all the cards and confirmation that there are no transactions 
outstanding.
9.2. The Bank has the right to cancel, withdraw or suspend fully or partly or restrict use of the card at anytime without any 
notice and/or advice to the cardholder. Settlement of the outstanding amount will become due immediately upon 
cancellation of the card. 

10. Contactless Technology
10.1. Contactless Technology means transaction conducted by taping the Card at the POS terminal which can be 
processed without PIN.
10.2. Contactless Transaction(s) within the prescribed limits as mentioned in sub-Clause (10.3) herein below are 
authorized just by tapping the card to Contactless POS Terminal and DOES not require PIN CARD Authentication.
10.3. Contactless Transactions will be subject to single transaction limit of (QR 100) and daily limits of (QR 300) which 
are regulated by QCB and Payment Associations guidelines and the guidelines of the country where the Card will be used.
10.4. The Bank reserves the right to amend and/or change the above mentioned limits anytime for Contactless Transactions 
at its own discretion without prior notification.
10.5. Customers are allowed to perform 3 consecutive Contactless Transactions. Every 4th consecutive Contactless 
Transactions will require a PIN.

11. General Conditions
11.1. The physical card(s) remain the property of the Bank at all times and as such the Bank is entitled to recover and /or 
suspend and/or cancel its usage either temporarily or permanently without prior notice to the cardholder(s). On request, 
all or any cards issued for the use on the card account must be returned to the Bank or to any of its branches.
11.2. The card and PIN are issued by the Bank at the full risk of the cardholder. The Bank shall not be responsible in any 
way whatsoever for loss/damage caused due to the card and/or PIN.
11.3. Cardholder will exercise every possible care to prevent the card and its related PIN being lost / stolen or disclosed to 
any other person and cardholder shall notify the Bank immediately and confirm in writing of any such incident. The Bank 
will not be responsible in case of a lost or stolen card, that may raise due to negligence in safekeeping of the PIN and card 
by the cardholder or disclosed PIN is used prior to the receipt by the Bank of notice of such incident.
11.4. The Bank shall not be responsible for goods or services purchased by the cardholder on the card, and in all 
circumstances the cardholder will honor all vouchers executed bearing the electronic or manual imprint of the card 
irrespective of the signature.
11.5. The cardholder undertakes not to use the card for purchase of goods or services that are against the Islamic Shari'ah 
law (such as gambling, pornography, alcohol or other illegal activities). If the cardholder breaches these terms the Bank 
shall be entitled to cancel the card without prior notice and without any responsibility to the cardholder.
11.6. For any transaction in a currency other than QAR, the cardholder authorizes the Bank to exchange QAR to the 
transaction currency in accordance with the exchange and markup rates announced by the Bank.
11.7. The cardholder will settle all its disputes with the merchant with no responsibility on the Bank.
11.8. The Bank shall debit the card account with the amounts of all transactions, fees, charges including legal charges and 
other liabilities incurred by the cardholder as well as actual loss or damage incurred by the Bank from the use of the Card. 
11.9. For the duration of the validity of the card, the cardholder is required to make a monthly payment under the terms of 
the contract (if any) and the card application. However, the amount due from the cardholder will be the amount (if any) 
shown on the card statement.
11.10. If the full due payment is not paid by the due date, the Bank will block the card, and if the cardholder continues not 
to pay, the card will be cancelled after 60 days from the first payment due date. A new card will not be issued unless the 
full amount is repaid.
11.11. If the cardholder's total utilization exceeds the card limit, the excess amount will be due immediately and the Bank 
will have the right to block the card if the exceeded amount is not paid by the due date and cancel the card if it is still not 
paid within 60 days from the first due date.
11.12. In case of death of the cardholder, the Bank will have the right to demand that his/her inheritors settle the amounts 
due immediately. If the cardholder declares bankruptcy, all amounts due from the cardholder will be immediately payable 
to the Bank.
11.13. The security held against the card account, such as salary assignment, deposit, guarantee or what so ever the case 
may be, will not be released until 45 working days after the cancellation and full settlement of the card dues.
11.14. The Bank may at anytime change these terms and conditions by giving the cardholder at least 1 month's notice. 
Such changes shall apply on the effective date (being not earlier than 1 month from the date of notice to the Cardholder) 
announced by the Bank at all its branches. The cardholder may refuse to accept such changes by advising the Bank of 
rejection before the effective date of change. The cardholder’s refusal of the changes will be considered as a request to 
cancel the card and accordingly the cancellation clauses shall apply.
11.15. The services rendered by the card may be suspended in some countries on some days due to religious, national and 
other official days.
11.16. The Bank may suspend the use of the card if any fraud or illegal use of the card is suspected.
11.17. If the cardholder wishes to leave Qatar in order to reside elsewhere, the card shall be returned to the Bank 60 days 
prior to departure, and all dues settled.
11.18. These terms and conditions shall be governed by the laws of Qatar save to the extent they conflict with the 
principles and rules of the Islamic Shari’ah, as determined by the Shari’ah Supervisory Board of the Bank, in which event 
the ruling of latter shall prevail. The parties hereby submit to the jurisdiction of Qatari courts for any proceedings arising 
out of or in connection with this contract.
11.19. This contract is issued in Arabic and English versions and in case of any contradiction between both versions the 
Arabic one shall prevail.
 

طلب بطاقة إئتمان
CREDIT CARD APPLICATION
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Al Rayan ISLAMIC CREDIT CARD APPLICATION
CONTRACT TERMS & CONDITIONS

Dear Card Applicant:
Al Rayan Islamic Credit Card is a financing formula accredited by Shari’ah Board allows obtaining goods, services and/or 
cash by way of International Murabaha. The following terms and conditions will apply to the use of the card and entering 
into contractual relation with the Bank. 

Definitions:
• QAR: The lawful Currency of Qatar
• ATM: Automated Teller Machine. 
• Bank: Masraf Al Rayan. 
• Card(s): the Principal Credit Card and/or the Supplementary Credit Card(s) issued to a cardholder by Masraf Al Rayan. 
• Credit Card Account: the account opened by the Bank to house the card limit and to record all transactions related to 

the card(s) (Principal and Supplementary) and other entries related to the card fees. 
• Credit Card Application: Al Rayan Islamic Credit Card Application Form signed by the cardholder for issuance of 

Principal and Supplementary Cards with its applicable Terms & Conditions. 
• Credit Card Limit: The maximum amount the customer could be debited by a result of all transactions charged to card 

account and what based upon this from expenses and fees, the bank has the right to modify the usage limit without 
reference to the cardholder.

• Credit Card Statement: monthly statement of the credit card account sent by the Bank to the cardholder showing all 
transactions details affected by the cardholder and the outstanding debit amount and the way of the repayment.

• Cardholder: the Principal Cardholder and/or the Supplementary Cardholder(s). 
• Cash Advances: means any cash withdrawals obtained by use of the card, the card number or in any manner authorized 

by the cardholder from an ATM or POS for debits to the card account.
• ‘Merchant: any person, establishment, company or legal entity which accepts the card.
• PIN: the Personal Identification Number issued by the Bank to the cardholder to enable him/her to use the card on the 

ATM or POS. 
• POS: a Point Of Sale where goods or services may be bought by use of the Card. 
• Principal Card: the Al Rayan Islamic Credit Card issued by the Bank to the Principal Cardholder under these terms and 

conditions.
• Principal Cardholder: the person to whom the Principal Card is issued under his name and who also vows keeping it in 

his custody and not allows others to use it and he is responsible for any obligations or installment under that. 
• Supplementary Card: Al Rayan Islamic Credit Card issued by the Bank to the supplementary cardholder under these 

terms and conditions. 
• Supplementary Cardholder: the person(s) designated by the principal cardholder and approved by the Bank and to whom 

a supplementary card(s) is/are issued. 
• Transaction: the purchase of goods and/or services and/or cash withdrawals made by use of card and/or the card and 

PIN. 

Preamble
The foregoing (Definitions & Preamble) together constitutes a "Contract" for the purposes of these terms and conditions. 

1. Delivery of Card:
Normally the card will be delivered through the Bank’s branches, but the Bank reserves the right to deliver it through other 
media at the request and sole responsibility of the cardholder. 

2. Card Usage:
2-1 The cardholder should sign on the signature panel on the reverse of the card immediately upon receipt of the card. 
2-2 Any transactions supported by electronic log or the imprint of the card are presumed a genuine transaction unless 
proven otherwise, irrespective of the signature being present or not on the transaction slip. 
2-3 The usage of the card is restricted to the cardholder within the card limit. The card may be used at ATMs, POS 
terminals and any merchant(s) accepting the card. 
2-4 The Bank is not responsible for any act of negligence or denial of service by any merchant or for damages arising as a 
result of malfunction of any ATMs, POS terminals or other electronic devices. 
2-5 Safety and safekeeping of the card and its related PIN is the responsibility of the cardholder. Any transaction performed 
on the ATM or where a PIN entry is necessary shall be deemed to be performed by the cardholder himself/herself, if the 
card is not reported lost, irrespective of the person performing the Transaction. 

3. Payment:
3.1. The amount of all transactions conducted on the card will be debited to the card account. 
3.2. All actual expenses either during authorization or settlement including communication expenses (i.e. telephone, telex 
etc) will be debited to the card account. 
3.3. All charges and fees levied by the Bank for the use of the card shall be debited to the card account. 
3.4. All transactions initiated by the card or card number will be considered due from the cardholder and will be debited 
to the card account. Any dispute or claims regarding any transaction will be dealt with separately according to VISA 
International Operating Regulations. The Bank will not reimburse any of the amounts debited unless and until the claim is 
investigated and resolved. 
3.5. The Bank reserves the right to debit or freeze any of the cardholder’s accounts with the Bank at any time to recover all 
amounts due from the cardholder without prior notice or advice. 
3.6. If the cardholder pays the full outstanding balance on or before the due date, no International Murabaha shall take 
place. 
3.7. Should the cardholder settle only the minimum of the total amount due on or before due date, the bank shall, on the 
basis of a prior understanding, exchange with the Cardholder an offer and acceptance notice in writing or sms to sell 
certain commodities owned by the Bank to the Cardholder for the remaining balance of the total amount due by one 
installment for one month starting as of the due date and settle the Card dues from the proceeds of selling the said 
commodities on behalf of the Cardholder if the Cardholder does not wish to sell the commodities himself or by delegating 
a party other than the Bank. 
3.8. International Murabaha transaction will appear in the next statement of the Card, and the same will be regarded as 
accepted by the cardholder incase such action is not objected by the cardholder within 20 days from the date of the 
statement. 
3.9. If the cardholder objects the International Murabaha transaction within the 20 days period from issue of the statement 
of account, the Bank shall review the request of the cardholder and refund the entire amount of the International Murabaha 
and the profit of the objected transaction only. The Bank has the right to stop the card and claim settlement of the whole 
amount due from the cardholder. 
3.10. If the cardholder default payment of the outstanding amount on maturity for two consecutive months, then the card 
shall be suspended, and the Bank may not process the International Murabaha for settlement of the card’s transactions. 

4. Supplementary Card:
4.1. The Bank at its discretion, may issue a supplementary card upon the request of the principal cardholder. 
4.2. The validity of the supplementary card will be linked to the principal card. The validity will be either equal or less than 
the principal card. Once the principal card gets cancelled for any reason, the supplementary card also will be cancelled 
automatically.
4.3. The card limit of the principal card will be shared by the supplementary cardholder(s). The principal cardholder can 
request as many supplementary cards on his/her card account as he/she wants (within the policy and procedures laid down 
by the Bank) and the principal card limit will be split among the supplementary cards.
4.4. The principal cardholder shall be liable for any outstanding balance, damages and losses related to the supplementary 
card. 

5. Loss or theft of card:
5.1. If the card is lost or stolen or the cardholder suspects any fraudulent or suspicious activity with regard to the card, the 
cardholder should immediately report to the same to the Bank, its branches or any of the nearest payment association 
office displaying the payment association logo. The Bank will make a temporary stop without any responsibility until the 
Bank gets a written confirmation of loss or theft from the cardholder or from payment association or its offices. 
5.2. The Cardholder shall remain liable and accountable for any transactions prior to the Bank receiving the written 
confirmation. 
5.3. Any charges levied for lost cards that are paid by the Bank; like publishing a reward for capture, will be charged to the 
cardholder. The decision whether or not to publish a reward for card recovery will be taken only after evaluating the 
seriousness of the situation. 
5.4. If the cardholder requests a replacement for a lost or stolen card, the Bank may, at its absolute discretion issue a 
replacement. The issuance fee for such replacement will be debited to the card account. 

طلب بطاقة ائتمان الريان اإلسالمية 
شروط وأحكام العقد

 
عزيزي حامل البطاقة،

تعتبــر بطاقــة ائتمــان الريــان اإلســالمية هــي صيغــة التمويــل املعتمــدة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية ملصــرف الريــان والتــي تســمح حلاملهــا باحلصــول 
على السلع واخلدمات و / أو األموال عن طريق املرابحة الدولية. تطبق الشروط واألحكام التالية على استخدام البطاقة باالتفاق مع املصرف. 

التعريفات
• ريال قطري: عملة دولة قطر الرسمية

• الصراف اآللي ATM: جهاز الصراف اآللي. 
• املصرف: مصرف الريان. 

• بطاقة (بطاقات) : هي البطاقة الرئيسية و/أو البطاقة/البطاقات اإلضافية والتي يتم إصدارها للعميل من قبل املصرف. 
• حســاب بطاقــة االئتمــان: وهــو عبــارة عــن احلســاب الــذي مت فتحــه مــن قبــل املصــرف ويشــمل علــى احلــد األعلــى املســموح بــه للبطاقــة لتســجيل جميــع 

العمليات املتعلقة بالبطاقة (الرئيسية واإلضافية) وغيرها من العمليات األخرى املتعلقة برسوم البطاقة. 
• طلــب بطاقــة االئتمــان: هــو الطلــب املوقــع مــن حامــل البطاقــة إلصــدار البطاقــة األساســية أو/والبطاقــات الفرعيــة مــع مــا يتضمنــه مــن هــذه الشــروط 

واألحكام. 
• احلــد األعلــى للبطاقــة: هــو املبلــغ األقصــى الــذي يســتطع العميــل أن يكــون مدينــاً بــه للمصــرف وذلــك نتيجــة للعمليــات املقيــدة علــى حســاب البطاقــة 

وما ترتب على ذلك من النفقات والرسوم، وللمصرف احلق يف تعديل احلد األعلى املستخدم دون الرجوع إلى صاحب البطاقة. 
ــم إرســاله مــن قبــل املصــرف إلــى صاحــب  ــارة عــن كشــف حســاب شــهري حلــركات بطاقــة االئتمــان يت • كشــف حســاب البطاقــة االئتمانيــة: هــو عب

البطاقة، يبني جميع تفاصيل املعامالت التي مت إجراؤها من قبل صاحب البطاقة ويبني أيضاً مبالغ الدين املستحقة وطريقة السداد. 
• صاحب البطاقة: هو صاحب البطاقة األساسية و/أو صاحب البطاقة (البطاقات) اإلضافية. 

•  الســلف النقديــة: تعنــي أي ســحوبات نقديــة مت احلصــول عليهــا بواســطة اســتخدام البطاقــة أو رقــم البطاقــة أو بــأي شــكل مــن األشــكال املســموح 
بها بواسطة صاحب البطاقة من الصراف اآللي أو نقاط البيع للخصومات اخلاصة بحساب البطاقة. 

•  التاجر: أي شخص أو مؤسسة أو شركة أو أي جهة شرعية تقبل البطاقة. 
• الرقــم الشــخصي(PIN) هــو عبــارة عــن رقــم تعريــف شــخصي يصــدره املصــرف لصالــح صاحــب البطاقــة ليســتخدم البطاقــة عــن طريــق الصــراف 

اآللي أو نقاط البيع. 
• نقاط البيع: هي عبارة عن نقاط البيع التي ميكن من خاللها شراء السلع أو اخلدمات بالبطاقة. 

• البطاقــة األساســية: هــي عبــارة عــن بطاقــة ائتمــان مصــرف الريــان اإلســالمية الصــادرة مــن قبــل املصــرف إلــى صاحــب البطاقــة األساســية مبوجــب 
هذه الشروط واألحكام. 

• صاحــب البطاقــة الرئيســية: هــو الشــخص الــذي مت إصــدار البطاقــة الرئيســية حتــت اســمه، والــذي يتعهــد باحلفــاظ علــى البطاقــة يف حوزتــه، وأال 
يسمح لآلخرين باستخدامها، ويعتبر مسؤوالً عن أي التزامات أو أقساط يف إطار ذلك. 

• البطاقــة اإلضافيــة: هــي بطاقــة ائتمــان مصــرف الريــان اإلســالمية التــي يصدرهــا املصــرف لصاحــب البطاقــة اإلضافيــة مبوجــب هــذه الشــروط 
واألحكام. 

ــم  ــذي يت ــل املصــرف وال ــني مــن قب ــل صاحــب البطاقــة األساســية واملقبول ــن مــن قب • صاحــب البطاقــة اإلضافيــة: هــو الشخص/األشــخاص احملددي
إصدار البطاقة/البطاقات اإلضافية لهم. 

• املعاملــة: هــي عمليــة شــراء بضائــع و/أو أيــة خدمــات و/أو إجــراء ســحب نقــدي مــن قبــل صاحــب البطاقــة وذلــك باســتخدام البطاقــة و/أو اســتخدام 
رقم التعريف الشخصي. 

متهيد
 التعريفات والتمهيد هما جزء من هذا العقد بهدف توضيح الشروط واألحكام. 

١. تسليم البطاقة:
عــادة مــا يســتلم صاحــب البطاقــة بطاقتــه مــن أي مــن فــروع املصــرف، ويحتفــظ املصــرف بحــق تســليم البطاقــة بطــرق أخــرى بنــاء علــى طلــب ومســؤولية 

صاحب البطاقة. 

٢. استخدام البطاقة
١٫٢. فور تسلمه للبطاقة يجب أن يوقع حامل البطاقة على شريط التوقيع املوجود على الوجه اخللفي للبطاقة. 

٢٫٢. تعتبــر أي معاملــة توثــق ببصمــة البطاقــة أو تســجل الكترونيــاً، معاملــة حقيقيــة مــا لــم يثبــت العكــس، وذلــك بغــض النظــر عــن وجــود أو عــدم 
وجود التوقيع على قسيمة املعاملة. 

٣٫٢. يقتصــر اســتخدام البطاقــة علــى حاملهــا يف حــدود احلــد األقصــى للبطاقــة، وميكــن أن تســتخدم البطاقــة مــن خــالل أجهــزة الصــراف اآللــي أو 
نقاط البيع أو أي تاجر/ جتار يقبلون البطاقة. 

٤٫٢. املصــرف غيــر مســؤوالً عــن أي إهمــال أو رفــض ألي خدمــة مــن قبــل التاجــر أو أي أضــرار تنتــج عــن خلــل يف أي مــن أجهــزة الصــراف اآللــي أو 
نقاط البيع أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. 

ــي أو  ــزة الصــراف اآلل ــم تنفيذهــا مــن خــالل أجه ــة يت ــة معامل ــم الســري. أي ــة وحفــظ الرق ــة مســؤوالً عــن تأمــني البطاق ٥٫٢. يكــون حامــل البطاق
باســتخدام الرقــم الســري عنــد طلبهــا تعتبــر عمليــة صاحلــة نُفــذت مــن قبــل حامــل البطاقــة نفســه، وذلــك يف حالــة عــدم اإلبــالغ عــن ضيــاع البطاقــة، 

بغض النظر عن الشخص الذي قام بتنفيذ العملية. 

٣. السداد
١٫٣. يتم خصم جميع مبالغ املعامالت من حساب البطاقة. 

٢٫٣. يتــم خصــم كل التكاليــف الفعليــة ســواء الناجتــة عــن التحويــل أو عــن الســداد مبــا يف ذلــك تكاليــف االتصــال (هاتــف، تلكــس، وغيرهــا) مــن حســاب 
البطاقة. 

٣٫٣. يتم خصم جميع العموالت والرسوم املستحقة نتيجة استخدام البطاقة واملقررة من قبل املصرف من حساب البطاقة. 
٤٫٣. تعتبــر جميــع العمليــات املنفــذة باســتخدام البطاقــة أو باســتخدام رقــم البطاقــة مســتحقة الدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة وســيتم خصمهــا مــن 
حســاب البطاقــة. وأي منازعــات أو مطالــب متعلقــة بــأي عمليــة ســيتم التعامــل معهــا بشــكل منفصــل وفقــاً إلجــراءات التشــغيل اخلاصــة ببطاقــة فيــزا 

العاملية. ولن يقوم املصرف برد أي مبالغ مقتطعة حتى يتم بحث هذا املطلب والبت فيه. 
٥٫٣. يحتفــظ املصــرف باحلــق يف أن يخصــم أو يجمــد أي حســاب حلامــل البطاقــة لديــه املصــرف يف أي وقــت وذلــك لتحصيــل املبالــغ املســتحقة علــى 

حامل البطاقة من دون أي إعالم أو إشعار مسبق. 
٦٫٣. لن تتم عملية املرابحة إال يف حالة قيام صاحب البطاقة بتسديد املبالغ املستحقة بالكامل سواء يف ميعاد أو قبل ميعاد االستحقاق. 

٧٫٣. يف حالة قيام صاحب البطاقة بتســوية احلد األدنى فقط من مجموع املبلغ املســتحق يف تاريخ االســتحقاق أو قبل حلوله فان املصرف – مبوجب 
تفاهــم ســابق – يتبــادل مــع حامــل البطاقــة إشــعار إيجــاب وقبــول خطيــاً أو (SMS) لبيــع بعــض الســلع التــي ميلكهــا املصــرف أساســاً حلامــل البطاقــة علــى 
الرصيــد املتبقــي مــن مجمــوع املبلــغ املســتحق مــن خــالل قســط واحــد ملــدة شــهر ابتــداء مــن تاريــخ االســتحقاق وللعمــل علــى تســوية مســتحقات البطاقــة 

من عائدات بيع السلع املذكورة وذلك نيابة عن صاحب البطاقة اذا لم يرغب ببيع السلع بنفسه أو بتوكيل طرف آخر غير املصرف.
٨٫٣. تظهــر عمليــة املرابحــة الدوليــة يف كشــف حســاب الشــهر التالــي اخلــاص بالبطاقــة، وتعتبــر العمليــة مقبولــة مــن قبــل صاحــب البطاقــة يف حالــة 

عدم اعتراضه على مثل هذا اإلجراء يف غضون ٢٠ يوماً من تاريخ كشف احلساب. 
٩٫٣. يف حالــة اعتــراض صاحــب البطاقــة يف غضــون فتــرة ٢٠ يومــاً مــن تاريــخ إصــدار كشــف احلســاب، يقــوم املصــرف بإعــادة النظــر يف طلــب صاحــب 
البطاقــة واســترداد كامــل مبلــغ املرابحــة الدوليــة، واألربــاح اخلاصــة باملعاملــة التــي مت االعتــراض عليهــا فقــط. وللمصــرف احلــق يف إيقــاف البطاقــة 

واملطالبة بتسوية املبالغ املستحقة كاملة من صاحب البطاقة. 
ــق اســتخدام البطاقــة مــن  ــم تعلي ــخ االســتحقاق ملــدة شــهرين متتاليــني، يت ــغ املســتحق يف تاري ــر صاحــب البطاقــة يف ســداد املبل ــة تعث ١٠٫٣. يف حال

املصرف، ويحق للمصرف إيقاف عملية املرابحة الدولية بغية تسوية املعامالت اخلاصة بالبطاقة. 

٤. البطاقة اإلضافية
١٫٤. ميكن للمصرف ووفقاً لشروطه وأحكامه إصدار بطاقة إضافية بناء على طلب حامل البطاقة األساسية. 

٢٫٤. ترتبــط صالحيــة البطاقــة اإلضافيــة بصالحيــة البطاقــة األساســية، وتكــون الصالحيــة إمــا متســاوية أو اقــل مــن صالحيــة البطاقــة األساســية. 
وعند إلغاء البطاقة األساسية ألي سبب من األسباب، فإن البطاقة اإلضافية يتم إلغائها تلقائياً. 

ــات  ــب بطاق ــة األساســية أن يطل ــل البطاق ــن حلام ــة. وميك ــات اإلضافي ــع البطاقة/البطاق ــة األساســية مشــتركاً م ــى للبطاق ــون احلــد األعل ٣٫٤. يك
إضافيــة عديــدة علــى حســاب بطاقتــه كمــا يشــاء (ضمــن اللوائــح والسياســات املقــررة لذلــك مــن قبــل املصــرف) إال أن كل البطاقــات اإلضافيــة تشــترك 

يف نفس احلد األعلى للبطاقة. 
٤٫٤. يكون حامل البطاقة األساسية مسؤوالً عن أية أرصدة مستحقة أو أضرار أو خسائر متعلقة بالبطاقة اإلضافية. 

٥. ضياع أو سرقة البطاقة
١٫٥. يف حالــة تعــرض البطاقــة للســرقة أو للضيــاع أو يف حالــة شــك حامــل البطاقــة بــأي تصــرف مريــب يتعلــق بالبطاقــة، يجــب عليــه فــوراً أن يبلــغ 
املصــرف أو أي مــن فروعــه أو اقــرب مكتــب للجمعيــات الدوليــة ذات الصلــة. يقــوم املصــرف بوقــف البطاقــة مؤقتــاً ومــن دون أيــة مســؤولية عليــه، إلــى 

أن يحصل على تأكيد كتابي بضياع البطاقة أو سرقتها من قبل حامل البطاقة أو من خالل اجلمعيات الدولية أو احد مكاتبها. 
٢٫٥. يبقى حامل البطاقة مسؤوالً مسؤولية كاملة عن أية عمليات تنفذ بالبطاقة الضائعة أو املسروقة قبل أن يتسلم املصرف التأكيد اخلطي. 

٣٫٥. يفــرض علــى حامــل البطاقــة أيــة رســوم ناجتــة عــن ضيــاع البطاقــة يدفعهــا املصــرف مثــل اإلعــالن عــن مكافــأة بــرد البطاقــة. علمــاً بــأن قــرار 
اإلعالن من عدمه ُسيتخذ وفقاً لتقدير مدى جدية وخطورة احلالة. 

٤٫٥. ميكــن للمصــرف ووفقــاً لتقديــره املطلــق أن يصــدر بطاقــة بديلــة إذا طلــب حامــل البطاقــة بــدل فاقــد للبطاقــة املســروقة أو الضائعــة، وســتخصم 
رسوم إصدار مثل هذه البطاقة من حساب حامل البطاقة. 

٥٫٥. يف حالــة إعــادة البطاقــة املســروقة أو الضائعــة، يتعــني علــى حامــل البطاقــة إتالفهــا أو إعادتهــا للمصــرف مــن دون أن يســتخدمها بأيــة طريقــة 
من الطرق، ُويعلم املصرف كتابة بأنه مت إعادة البطاقة. 

٦. الرقم السري
١٫٦. يقــوم املصــرف بإصــدار رقــم لصاحــب البطاقــة وذلــك مــن اجــل توثيــق العمليــات املنفــذة مــن خــالل أجهــزة الصــراف اآللــي أو أي قنــوات أخــرى 

سيتم استخدام الرقم من خاللها. 
٢٫٦. يتســلم صاحــب البطاقــة الرقــم الســري مــن املصــرف أو يُرســل لــه بنــاًء علــى طلبــه. ويتحمــل حامــل البطاقــة العمــوالت والرســوم الناجتــة عــن 

مثل هذا الطلب. 
٣٫٦. ال يحــق لصاحــب البطاقــة اإلفصــاح عــن الرقــم الســري ألي طــرف. ويكــون صاحــب البطاقــة مســؤوالً عــن أي عمليــة مت توثيقهــا عــن طريــق الرقــم 

السري، وعليه، تعتبر أي عملية ُتنفذ من خالل الرقم السري قد نُفذت من قبل حامل البطاقة. 

٧. كشف حساب البطاقة
١٫٧. يرســل املصــرف كشــف حســاب شــهري خــاص بالبطاقــة إلــى حاملهــا. ويف حــال عــدم تســلم حامــل البطاقــة لكشــف احلســاب فيجــب عليــه أن 

يراجع املصرف ويطلب صورة من كشف احلساب. 
٢٫٧. يجــب علــى حامــل البطاقــة أن يتأكــد مــن صحــة كل املعامــالت املذكــورة يف كشــف حســاب البطاقــة، ويف حــال الشــك، فيجــب عليــه إعــالم املصــرف 

يف مدة ٣٠ يوماً من تاريخ كشف احلساب. 
ــك  ــده بتل ــد املعامــالت، يقــوم املصــرف بتزوي ــى نســخة مــن قي ــات املذكــورة ورغــب يف احلصــول عل ــى العملي ــم يتعــرف حامــل البطاقــة عل ٣٫٧. إذا ل

النسخة وذلك مبا يتفق مع شروط وتعليمات اجلمعيات الدولية ذات الصلة. ويتحمل حامل البطاقة جميع الرسوم الناجتة عن ذلك. 
٤٫٧. تكون كافة اإلشعارات التي يرسلها املصرف إلى حامل البطاقة على عنوانه األخير الذي أخبر به املصرف كتابة صاحلة وملزمة. 

٥٫٧. يجب على حامل البطاقة أن يُبلغ املصرف فوراً وكتابة بأية تغيرات يف عنوانه. 

٨. املنازعات على املعامالت
١٫٨. تكــون كافــة البنــود الــواردة يف كشــف حســاب البطاقــة صحيحــة مــا لــم يعتــرض صاحــب البطاقــة خــالل ٣٠ يومــاً مــن تاريخ كشــف حســاب البطاقة 

ويثبت عدم صحتها. 
٢٫٨. يف حــال عــدم موافقــة حامــل البطاقــة علــى قيــد أيــة معامــالت واردة يف كشــف حســاب البطاقــة، يتحقــق املصــرف مــن ذلــك ويُعلــم حامــل البطاقــة 

بالنتيجة. ويف حالة التيقن من صحة العملية املتنازع عليها، يتم خصم مصاريف املنازعة اخلاصة باملعاملة من حساب البطاقة. 
٣٫٨. يف حالــة عــدم إبــالغ املصــرف بــأي معاملــة مــن قبــل حامــل البطاقــة، يف إطــار الوقــت املســموح بــه واملذكــور أعــاله، ال يكــون املصــرف مســؤوالً يف 

التحقيق فيها. 

٩. اإللغاء
ــزم بكافــة االلتزامــات املتعلقــة  ــر مل ــه يصبــح صاحــب البطاقــة غي ــة إلغــاء البطاقــة يف أي وقــت، وعلي ــب كتاب ١٫٩. يســتطيع حامــل البطاقــة أن يطل

بحساب البطاقة والبطاقات اإلضافية اخلاصة بها وذلك بعد:
١. تسليم البطاقة األساسية والبطاقات اإلضافية. 

٢. تسوية كافة االلتزامات املتبقية يف حساب البطاقة. 
٣. مرور ٤٥ يوماً من إلغاء كافة البطاقات والتأكد من أنه ليس هناك أية مديونيات مستحقة.

٢٫٩. يحــق للمصــرف يف أي وقــت، بشــكل كامــل أو جزئــي أن يلغــي أو يســحب أو يعلــق أو يقيــد اســتخدام البطاقــة مــن دون إرســال إشــعار و/أو إعــالم 
لصاحب البطاقة. تصبح التسوية للمبالغ املستحقة فورية، وذلك بعد إلغاء البطاقة مباشرة. 

١٠. تقنية دون ملس
١٫١٠. تقنية دون ملس تعني املعامالت التي تتم عن طريق مترير البطاقة فقط على أجهزة نقاط البيع POS والتي قد ال حتتاج الى رقم سري إلجناز 

املعاملة.
٢٫١٠. ميكــن إجــراء املعامــالت عبــر تقنيــة دون ملــس ويف حــدود املبالــغ املوضحــة يف (٣٫١٠) أدنــاه ، وذلــك بتمريــر البطاقــة يف نقطــة البيــع دون ملس وال 

يتطلب ذلك استخدام كلمة املرور اخلاصة بالبطاقة.
٣٫١٠. ســتكون حدود املعاملة الواحدة عبر تقنية دون ملس (١٠٠ ريال قطري) بحد يومي أقصاه (٣٠٠ ريال قطري) والتي تنظمها إرشــادات مصرف 

قطر املركزي واجلمعيات الدولية ذات الصلة وإشادات البلد الي سيتم فيها إستخدام البطاقة.
٤٫١٠. يحتفظ مصرف الريان بدون أي إخطار ُمسبق باحلق يف تعديل أو تغيير حدود معامالت دون ملس املشار إليها يف البندين أعاله يف أي وقت.

٥.١٠. يحــق لصاحــب البطاقــة أن يســتخدم البطاقــة ٣ مــرات متتاليــة بــدون طلــب الرقــم الســري بإســتخدام تقنيــة دون ملــس. عنــد اســتخدام أربــع 
عمليات متتالية باستخدام تقنية دون ملس سيتطلب ذلك إدخال الرقم السري.

١١. شـروط عـامـة
١.١١. تبقــى البطاقــة البالســتيكية دائمــاً ملــكاً للمصــرف، وعليــه يحــق للمصــرف إرجــاع و/ أو تعليــق أو إلغــاء اســتخدام هــذه البطاقــات ســواء بشــكل 
مؤقــت أو دائــم دون إشــعار مســبق إلــى صاحــب البطاقــة. يجــب إعــادة جميــع أو أيــة بطاقــات مت إصدارهــا الســتخدامها علــى حســاب البطاقــة إلــى 

املصرف أو احد فروعه بناء على طلب املصرف. 
٢.١١. يتــم إصــدار البطاقــة والرقــم الســري مــن قبــل املصــرف علــى مســؤولية صاحــب البطاقــة الكاملــة. وال يكــون املصــرف مســئوالً بــأي حــال مــن 

األحوال عن الضياع أو الضرر الناجم عن البطاقة أو الرقم السري.
٣.١١. يبــذل صاحــب البطاقــة كل جهــد ممكــن مــن اجــل احملافظــة علــى البطاقــة والرقــم الســري اخلــاص بهــا مــن الضيــاع أو الســرقة، وعــدم اإلفصــاح 
عنــه ألي شــخص. ويف حالــة حــدوث شــيء مــن ذلــك، يجــب علــى صاحــب البطاقــة أن يُعلــم املصــرف مباشــرة وكتابيــاً. ال يكــون املصــرف مســؤوالً عــن 
ضيــاع أو ســرقة البطاقــة أو اإلهمــال يف حفــظ الرقــم الســري مــن قبــل صاحــب البطاقــة أو يف حالــة اســتخدام رقــم التعريــف الشــخصي إذا لــم يتــم 

إخطار املصرف على النحو املذكور. 
٤.١١. ال يكــون املصــرف مســئوالً، عــن البضائــع أو اخلدمــات التــي مت شــراؤها مــن صاحــب البطاقــة ويف كل األحــوال يلتــزم صاحــب البطاقــة بســداد 

قيمة كافة العمليات املنفذة والتي تظهر بصمة البطاقة آلياً أو يدوياً بغض النظر عن التوقيع.
٥.١١. يتعهــد صاحــب البطاقــة بعــدم اســتخدم البطاقــة يف شــراء البضائــع واخلدمــات احملظــورة وفقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية مثــل (القمــار، 
البرامــج اإلباحيــة، الكحوليــات أو أي أنشــطه أخــرى غيــر شــرعية) ويف حالــة مخالفــة هــذا التعهــد بــأي شــكل مــن األشــكال يســتطيع املصــرف أن يلغــي 

البطاقة دون سابق إنذار ودون أية مسؤولية جتاه صاحب البطاقة. 
ــة  ــل العمل ــة املصــرف بتحوي ــة، يخــّول صاحــب البطاق ــة القطري ــر العمل ــه عمــالت غي ــة يف معامــالت تســتخدم في ــة اســتخدام البطاق ٦.١١. يف حال

القطرية إلى عملة املعاملة وذلك وفقاً لسعر الصرف السائد احملدد واملعلن عنه من قبل املصرف. 
٧.١١. يقوم صاحب البطاقة بتسوية منازعاته مع التجار دون أية مسؤولية على املصرف. 

٨.١١. يخصــم املصــرف مــن حســاب البطاقــة كافــة مبالــغ املعامــالت والعمــوالت والرســوم مبــا يف ذلــك الرســوم القانونيــة وااللتزامــات األخــرى التــي 
تكبدها صاحب البطاقة باإلضافة إلى اخلسائر أو األضرار الفعلية التي تكبدها املصرف والناجتة عن استخدام البطاقة. 

٩.١١. يجــب علــى صاحــب البطاقــة تســديد األقســاط الشــهرية طيلــة مــدة صالحيــة البطاقــة وفقــاً لشــروط العقــد (إن وجــد) أو وفقــاً لطلــب بطاقــة 
اإلئتمان. وتكون الدفعة املستحقة على صاحب البطاقة هي املبلغ املوضح يف كشف حساب البطاقة (إن وجد). 

١٠.١١. يف حالــة عــدم قيــام صاحــب البطاقــة، بســداد الدفعــات املســتحقة بالكامــل يف موعــد االســتحقاق، يقــوم املصــرف بتجميــد البطاقــة، ويف حالــة 
استمرار صاحب البطاقة يف عدم السداد يقوم املصرف بإلغاء البطاقة بعد ٦٠ يوم من تاريخ االستحقاق األول. 

ــك  ــد يكــون مســتحقاً للســداد بشــكل فــوري، وميل ــغ الزائ ــى بشــكل كامــل، فــإن املبل ــة جتــاوز اســتخدام صاحــب البطاقــة احلــد األعل ١١.١١. يف حال
املصــرف احلــق يف إيقــاف البطاقــة إذا لــم يتــم ســداد املبلــغ الزائــد يف موعــد االســتحقاق، ويحــق للمصــرف إلغــاء البطاقــة يف حالــة عــدم الســداد ملــدة 

٦٠ يوماً من تاريخ االستحقاق األول. 
ــة إعــالن إفــالس صاحــب  ــغ املســتحقة فــوراً. ويف حال ــة بســداد كافــة املبال ــة الورث ــة وفــاة صاحــب البطاقــة، يحــق للمصــرف مطالب ١٢٫١١. يف حال

البطاقة تصبح كافة املبالغ املستحقة عليه واجبة السداد للمصرف فوراً. 
١٣.١١. ال يتــم حتريــر الضمــان القائــم حلســاب البطاقــة، مثــل حتويــل الراتــب أو الوديعــة أو أي ضمــان مــن أي نــوع، إال بعــد ٤٥ يــوم مــن أيــام دوام العمل 

الرسمي، وذلك بعد اإللغاء والتسوية الكاملة لكافة مستحقات البطاقة. 
ــى األقــل. تكــون  ــى أن يقــوم بإشــعار صاحــب البطاقــة بذلــك قبــل شــهر عل ــر هــذه الشــروط واألحــكام عل ١٤.١١. يحــق للمصــرف يف أي وقــت تغيي
التعديــالت مطبقــة مــن تاريــخ نفاذهــا، ومعلنــة يف جميــع فــروع املصــرف (ليــس قبــل شــهر مــن إشــعار صاحــب البطاقــة). يجــوز لصاحــب البطاقــة أن 
يرفــض هــذه التغيــرات وذلــك عــن طريــق إشــعار املصــرف بذلــك الرفــض قبــل دخــول هــذه التغيــرات حيــز التنفيــذ. يف حالــة رفــض صاحــب البطاقــة 

التعديالت من خالل إشعار املصرف قبل تاريخ نفاذها، يعتبر رفضه هذا مبثابة طلب إللغاء البطاقة، وعليه يتم تطبيق البنود اخلاصة باإللغاء. 
١٥.١١. يحق للمصرف تعليق خدمات البطاقة يف بعض الدول يف أوقات محددة نظراً الحتفاالت دينية أو وطنية أو غيرها من املناسبات الرسمية. 

١٦.١١. يحق للمصرف أن يوقف البطاقة إذا وجد أي شك بوجود أي احتيال أو استخدام غير قانوني للبطاقة.
١٧.١١. يف حالــة رغبــة صاحــب البطاقــة مغــادرة دولــة قطــر ليقيــم يف أي مــكان آخــر، فعليــه أن يعيــد البطاقــة إلــى املصــرف قبــل ٦٠ يــوم مــن تاريــخ 

املغادرة باإلضافة إلى تسوية كافة املبالغ املستحقة عليه. 
١٨.١١. يخضع هذا العقد لقوانني دولة قطر فيما مبا ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بالشكل الذي تقرره هيئة الرقابة الشرعية 

للمصرف، والتي يصبح قراراها هو السائد. وتختص احملاكم القطرية بالنظر يف أي نزاع أو اختالف ينشأ بني األطراف حتت هذا العقد. 
١٩.١١. مت حتريــر هــذا العقــد مــن نســختني باللغــة العربيــة واالجنليزيــة، و يف حالــة وجــود تعــارض بــني النســختني تكــون النســخة العربيــة هــي النســخة 

املعتمدة. 

5.5. In the event that the lost or stolen card is recovered, the cardholder shall destroy or return it to the Bank without using 
it in any manner whatsoever, and advise the Bank in writing that it has been recovered. 

6. Personal Identification Number (PIN):
6.1. The Bank will issue a PIN to the cardholder to authenticate transactions at ATMs and other PIN based terminals. 
6.2. The PIN will be delivered to the cardholder at the Bank's branches or sent to the cardholder upon request. However, 
the charges for carrying out such request will be borne by the cardholder. 
6.3. The cardholder shall not disclose the PIN to any other party, and will be fully responsible for any transaction 
authenticated by the use of his PIN. Accordingly any PIN related transaction will deem to be performed by the cardholder. 

7. Card Statement:
7.1. The Bank shall send a card statement to the cardholder each month. If the cardholder does not receive the card 
statement, he/she should refer to the Bank and request a copy of the card statement. 
7.2. The cardholder must verify all the transactions billed on the card statement, and in case of discrepancy notify the Bank 
within 30 days of the statement date. 
7.3. If the Cardholder does not recognize a transaction and wishes to receive a copy of the transaction record, the Bank 
will arrange to provide such copy in accordance with payment association's Rules and Regulations and the cardholder will 
bear the charges relating to providing such copies. 
7.4. All notices sent by the Bank to the cardholder’s address last notified in writing to the Bank shall be considered valid 
and binding. 
7.5. The cardholder must promptly notify the Bank in writing of any changes in his/her address. 

8. Disputes on Transactions:
8.1. The entries in the card statement shall be presumed to be correct unless the cardholder objects to the entries within a 
period of 30 days from the date of the card statement and proves them to be incorrect. 
8.2. If the cardholder objects to an entry, the Bank will initiate an investigation and advise the cardholder with the 
outcome. If a disputed transaction turns out to be genuine, a transaction dispute fee will be debited to the card account. 
8.3. The Bank is not liable to investigate any transaction not reported to the Bank by the cardholder within the time frame 
mentioned above. 

9. Cancellation:
9.1. The cardholder may request the cancellation of the card anytime in writing. The cardholder will be released of all 
liability pertaining to the card account and all its supplementary cards, after:
a. Settling the outstanding amount. 
b. Surrendering principal and all supplementary cards.
c. Settling all dues remaining on the card.
d. After a period of 45 days from the cancellation of all the cards and confirmation that there are no transactions 
outstanding.
9.2. The Bank has the right to cancel, withdraw or suspend fully or partly or restrict use of the card at anytime without any 
notice and/or advice to the cardholder. Settlement of the outstanding amount will become due immediately upon 
cancellation of the card. 

10. Contactless Technology
10.1. Contactless Technology means transaction conducted by taping the Card at the POS terminal which can be 
processed without PIN.
10.2. Contactless Transaction(s) within the prescribed limits as mentioned in sub-Clause (10.3) herein below are 
authorized just by tapping the card to Contactless POS Terminal and DOES not require PIN CARD Authentication.
10.3. Contactless Transactions will be subject to single transaction limit of (QR 100) and daily limits of (QR 300) which 
are regulated by QCB and Payment Associations guidelines and the guidelines of the country where the Card will be used.
10.4. The Bank reserves the right to amend and/or change the above mentioned limits anytime for Contactless Transactions 
at its own discretion without prior notification.
10.5. Customers are allowed to perform 3 consecutive Contactless Transactions. Every 4th consecutive Contactless 
Transactions will require a PIN.

11. General Conditions
11.1. The physical card(s) remain the property of the Bank at all times and as such the Bank is entitled to recover and /or 
suspend and/or cancel its usage either temporarily or permanently without prior notice to the cardholder(s). On request, 
all or any cards issued for the use on the card account must be returned to the Bank or to any of its branches.
11.2. The card and PIN are issued by the Bank at the full risk of the cardholder. The Bank shall not be responsible in any 
way whatsoever for loss/damage caused due to the card and/or PIN.
11.3. Cardholder will exercise every possible care to prevent the card and its related PIN being lost / stolen or disclosed to 
any other person and cardholder shall notify the Bank immediately and confirm in writing of any such incident. The Bank 
will not be responsible in case of a lost or stolen card, that may raise due to negligence in safekeeping of the PIN and card 
by the cardholder or disclosed PIN is used prior to the receipt by the Bank of notice of such incident.
11.4. The Bank shall not be responsible for goods or services purchased by the cardholder on the card, and in all 
circumstances the cardholder will honor all vouchers executed bearing the electronic or manual imprint of the card 
irrespective of the signature.
11.5. The cardholder undertakes not to use the card for purchase of goods or services that are against the Islamic Shari'ah 
law (such as gambling, pornography, alcohol or other illegal activities). If the cardholder breaches these terms the Bank 
shall be entitled to cancel the card without prior notice and without any responsibility to the cardholder.
11.6. For any transaction in a currency other than QAR, the cardholder authorizes the Bank to exchange QAR to the 
transaction currency in accordance with the exchange and markup rates announced by the Bank.
11.7. The cardholder will settle all its disputes with the merchant with no responsibility on the Bank.
11.8. The Bank shall debit the card account with the amounts of all transactions, fees, charges including legal charges and 
other liabilities incurred by the cardholder as well as actual loss or damage incurred by the Bank from the use of the Card. 
11.9. For the duration of the validity of the card, the cardholder is required to make a monthly payment under the terms of 
the contract (if any) and the card application. However, the amount due from the cardholder will be the amount (if any) 
shown on the card statement.
11.10. If the full due payment is not paid by the due date, the Bank will block the card, and if the cardholder continues not 
to pay, the card will be cancelled after 60 days from the first payment due date. A new card will not be issued unless the 
full amount is repaid.
11.11. If the cardholder's total utilization exceeds the card limit, the excess amount will be due immediately and the Bank 
will have the right to block the card if the exceeded amount is not paid by the due date and cancel the card if it is still not 
paid within 60 days from the first due date.
11.12. In case of death of the cardholder, the Bank will have the right to demand that his/her inheritors settle the amounts 
due immediately. If the cardholder declares bankruptcy, all amounts due from the cardholder will be immediately payable 
to the Bank.
11.13. The security held against the card account, such as salary assignment, deposit, guarantee or what so ever the case 
may be, will not be released until 45 working days after the cancellation and full settlement of the card dues.
11.14. The Bank may at anytime change these terms and conditions by giving the cardholder at least 1 month's notice. 
Such changes shall apply on the effective date (being not earlier than 1 month from the date of notice to the Cardholder) 
announced by the Bank at all its branches. The cardholder may refuse to accept such changes by advising the Bank of 
rejection before the effective date of change. The cardholder’s refusal of the changes will be considered as a request to 
cancel the card and accordingly the cancellation clauses shall apply.
11.15. The services rendered by the card may be suspended in some countries on some days due to religious, national and 
other official days.
11.16. The Bank may suspend the use of the card if any fraud or illegal use of the card is suspected.
11.17. If the cardholder wishes to leave Qatar in order to reside elsewhere, the card shall be returned to the Bank 60 days 
prior to departure, and all dues settled.
11.18. These terms and conditions shall be governed by the laws of Qatar save to the extent they conflict with the 
principles and rules of the Islamic Shari’ah, as determined by the Shari’ah Supervisory Board of the Bank, in which event 
the ruling of latter shall prevail. The parties hereby submit to the jurisdiction of Qatari courts for any proceedings arising 
out of or in connection with this contract.
11.19. This contract is issued in Arabic and English versions and in case of any contradiction between both versions the 
Arabic one shall prevail.
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