
 

 دفع االلكترونيللالمستضافة  Pay-T بوابةعقد 
  
  

 للشركات T-Payحساب الخاصة العقد للتحصيل عن طريق االنترنت والدفع عبر بوابة الدفع االلكترونية حرر هذا 
  ) بين كل من:("العقد"

 
 ويمثله في –الكويت  - 13029الصفاة  – 2861  البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)، ومقره الكويت صندوق بريد :اوال

. بريد 22990232فاكس:  22990484تلفون: . وحدة عالقات التجار رئيسهذا العقد ياسر عبد المحسن مظفر بصفته 
 .)" ويشار إليها فيما يلي بالطرف االول و/أو ب "البنك( merchants@cbk.comالكتروني: 

  
 "التاجر"ويشار إليها فيما يلي بالطرف الثاني و/او  التاجر والموضحة بياناته بنموذج طلب خدمات دفع الكترونية ( :ثانيا

 . )و/أو "العميل"
  

  :اتفقا على ما يلي ،والتعاقدوبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصالحيتها القانونية لالتفاق 
  
  لتمهيدا

عبر شبكة االنترنت من خالل الموقع االلكتروني الذي يملكه ويديره  يرغب بتقديم خدمات التحصيل(العميل)  التاجرحيث أن 
البنك التجاري أو من حملة بطاقات كي نت الصادرة من وذلك لعمالئه ) ("الخدمات"الكويت في ويشغله البنك التجاري 

 .بالبنك التجاري T-Payحساب وحاملي  ،البنوك المحلية
  
 من حاملي بطاقات لتمكين عمالئه ،)"الينأون سيلة الدفع اإللكترونية ("ام ويرغب في استخد(العميل)  التاجرحيث أن و
بطاقات الخدمات عبر موقعه عن طريق استخدام و االيجاراتالمشتريات ومن تسديد قيمة  T-Payحساب ") نت"الكى (

 .)"المعاملة" أو "المعامالت"( T-Payحساب  الخصم
  

 هذا عن طريق منحوذلك  ،عبر االنترنتالدفع الالزم الستخدام وسيلة إصدار التفويض بمن الجهات المخولة  البنكوحيث أن 
 .السداد وفق شروط وبنود هذا العقدفي عملية ذات العالقة التفويض لكافة األطراف 

  
 - يلي:بناء على ما تقدم، فقد تم االتفاق بين الطرفين على ما 

  
  البند األول: التمهيد
  .ه وأحكامه جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد ومكمالً ومتمماً لجميع بنودوالملحق المرفق  يعتبر التمهيد أعاله

    
  البند الثاني: مدة العقد

تبدأ مدة سريان هذا العقد من تاريخ توقيع نموذج طلب خدمات دفع الكترونية وتنتهي صالحيته بعد انقضاء عام واحد من 
باشعار البنك كتابة برغبته في عدم التجديد وذلك قبل شهر (العميل) ذلك التاريخ على أن يجدد العقد تلقائيا ما لم يقم التاجر 

وفي جميع األحوال يحق للبنك الغاء هذه االتفاقية  ،- بحسب األحوال  –ة االصلية أو المجددة على االقل من تاريخ انتهاء المد
 فورا عند توافر اي من االسباب حينما يراها البنك ضرورية.

  
  الطرفينالبند الثالث: التزامات 

أو البنوك بالشروط واألحكام الخاصة باستخدام بطاقة الخصم الصادرة عن البنك التجاري (العميل) يلتزم التاجر  3.1
ً بالشروط واألحكام الخاصة باستخدام المحلية  ) 1لملحق رقم (والمبينة تفصيالً في ا T-Payحساب ويلتزم أيضا

 .بعلمه التام بها(العميل) ويقر التاجر  ،المرفق بهذا العقد
خالل مدة سريان هذا العقد بااللتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك والخاصة بطريقة (العميل)  التاجريتعهد  3.2

أو التي  له البنكالتي يوفرها استخدام وسيلة الدفع وكذلك المحافظة التامة على سرية الرموز واألرقام وكلمات السر 
(العميل) ويتحمل التاجر  ،لعدم إطالع الغير عليهازمة الالكافة اإلجراءات  هواتخاذبنفسه (العميل) يختارها التاجر 

المسئولية القانونية الكاملة عن إفشائه لهذه الرموز واألرقام وكلمات السر أو عدم الحفاظ على سريتها ألي سبب من 
 .األسباب

 العقد.هذا بتوفير موظفين مؤهلين لتولي كافة األمور المتعلقة بالخدمة موضوع (العميل)  التاجريتعهد  3.3
والنظم  بكافة القوانين المرعية االلتزامبااللتزام بكافة شروط وأحكام هذا العقد وكذلك (العميل)  التاجريتعهد  3.4

   .موضوع هذا العقدالخدمة المتعلقة ب واللوائح والقرارات
بكافة الشروط واألحكام الواردة في هذا العقد، وبموافقته أيضا التام باطالعه الكافي وبعلمه (العميل) يقر التاجر   3.5

 .من هذا العقدعليها، كما يقر باستالمه النسخة الممهورة بتوقيعه 



 

على طريقة استخدام وسيلة الدفع عبر االنترنت (العميل)  بعمل التدريب الالزم والكافي لموظفي التاجر البنكيتعهد  3.6
 .على اكمل وجه ال بهالعقد وكيفية العمهذا محل 

بعمل اي تعديل او اضافة تخص طريقة  البنك التجاري اميفي حال ق(العميل) بابالغ التاجر  البنك التجارييتعهد  3.7
على كيفية (العميل) استخدام وسيلة الدفع المتبعة كما يلتزم البنك بعمل التدريب الالزم للفريق التابع للتاجر 

  .استخدامها
للدفع االلكتروني التي  T-Payبأن جميع السلع والخدمات التي يتم بيعها عن طريق بوابة (العميل) يقر التاجر   3.8

حصل عليها من البنك التجاري الكويتي هي سلع أو خدمات مملوكة له وأنه ال يقوم بأي حال من االحوال باستخدام 
بقبول أية اجراءات أو (العميل) جر هذه الخدمة للتحصيل نيابة عن أطراف أو اشخاص اخرين. كما يتعهد التا

 جزاءات يقوم البنك التجاري الكويتي بتطبيقها عليه في حال ثبتت مخالفته لما ورد أعاله.
  

  البند الرابع: نطاق الخدمات المقدمة من البنك التجاري
البنك التجاري أو أي أو رفض أي معاملة يتم فيها استخدام بطاقات الخصم الصادرة عن قبول  يحق للبنك التجاري 4.1

وذلك بعد  بها التي تتمالخدمات و االيجاراتلسداد المشتريات و T-Payحساب ، والتي تتم من خالل بنك آخر
على أساس (المستهلك / المشتري) التحقق من طرفي المعاملة حيث يقوم البنك التجاري بالتحقق من حامل البطاقة 

ً التحقق  ،المطلوبة األخرى  تفاصيل بطاقة الخصم وتوفر المعلومات وكذلك  ، T-Payحساب بيانات من وأيضا
على أن يعود للبنك التجاري الحق في رفض المعاملة في حالة إخفاق عملية (العميل)  التاجرالتحقق من جانب 

 .الغيرأو عمالئه أو (العميل) مسئولية قانونية تجاه التاجر  أيةتحمل البنك دون التحقق والتعرف على طرفيها 
، بضمان إتمام المعاملة وتنفيذها وترحيل عاملة المرسلة كما هو مبين أعالهبعد التحقق من بيانات الم بنكاليلتزم  4.2

 .T-Payحساب أو لحساب (العميل) لللتاجر  الحساب الرئيسيالدفعات الخاصة بها إلى 
، مع ساعة 24خالل مدة أقصاها  والمقبولة لديه من قبلهيلتزم البنك باإلفراج عن مجموعة المعامالت المحجوزة  4.3

 الرئيسي بالسرعة (العميل) التاجرإلى حساب ضمان اإلفراج عن الدفعات الناتجة عن تلك المعامالت وترحيلها 
 .تمنع ذلكقوة قاهرة ما لم تحل  التالي،الممكنة وبأي حال من األحوال قبل بداية عمل اليوم 

من قبل انجازها تقارير يومية مفصلة عن كافة المعامالت التي تم  بتوفير أعاله يلتزم البنك )4.3رقم ( عمال بالبند 4.4
 . (المستهلك / المشتري) حساب حامل البطاقةمن الرصيد الدائن المقابل لها  مع خصمالعميل) (التاجر 

المبينة في هذا العقد  دفعتوفر وسيلة الوبدون أي تأخير فور توقف أو عدم فوراً (العميل)  التاجريتعهد البنك بإبالغ  4.5
  .والمدة المتوقعة لهذا التوقف ،ألي سبب من األسباب

عمليات  في أي من بياناتتعارض وجود أي في حالة وذلك  ،خالل مدة مناسبة(العميل)  التاجريتعهد البنك بإبالغ  4.6
وذلك  ،والمعمول بها بالبنك والممارسات المتفق عليهالمعايير امع  شبكة المعلوماتعلى  التي تتم(العميل)  التاجر

 .من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لديه(العميل) حتى يتمكن التاجر 
وذلك في جميع  ،بشأن الخدمة موضوع هذا العقديتعهد البنك التجاري باستخدام أفضل المعايير والممارسات المتبعة  4.7

وسيلة الدفع عبر أوقات االتصال المباشر أو غير المباشر لحماية أمن وسرية أي معلومات تتعلق بالمعاملة المرسلة 
لمعاملة اإللكترونية وخاصة أثناء تمرير المعاملة أو التحقق منها أو معالجتها وخالل األوقات التي تكون فيها ا

 .عرضة إلطالع الغير عليها
البنك بتوفير وصيانة كافة المعدات والبرمجيات الالزمة والضرورية لتوفير ودعم وسيلة الدفع وغيرها من  يلتزم 4.8

سالمة الخدمات المقدمة من البنك بموجب هذا العقد وكذلك االلتزام بالمسؤوليات المشتركة لضمان أمن و
 .وخصوصية البيانات المشتركة

ة بنود وشروط هذا العقد وكذلك االمتثال إلى كافة القوانين والقرارات الحالية يتعهد البنك التجاري بااللتزام بكاف 4.9
 العقد.والمتعلقة بموضوع هذا  - إن وجدت  -  والمستقبلية

  
  البند الخامس: مقابل األعمال والخدمات

نموذج في   المتفق عليه المبين المقابل النقدي خصمب -  ذا العقدهمقابل قيامه بتوفير األعمال والخدمات المبينة في  - يقوم البنك 
ويحق للبنك  ،(العميل)التاجرب االلكتروني الخاص موقعال عبروذلك عن كل عملية شراء تتم   طلب خدمات دفع الكترونية 

التي التعديل وبالوسيلة بهذا (العميل) من تاريخ اخطار التاجر  يوماً ثالثين مدة ال تقل عن  مرور بعدالمقابل المادي هذا تعديل 
 .مناسبةالبنك يراها 

  
  البند السادس: إدارة المخاطر

أو االستخدام  ،استخدام أي محاولة عن ات في حال علم أحدهمايلتزم كل من الطرفين بإبالغ اآلخر وتوفير كافة المعلوم
أو في حالة تلقي أحد الطرفين ألي  ،مما يتعلق بهام وسيلة الدفع أو أي خالل في استخدااإلأو  ،الفعلي غير المصرح به

، كما دة الممكنة والمسموح بها قانوناً معلومات تتعلق بهذه اإلخالالت وغيرها عن التصرفات غير المخول بها وذلك خالل الم
ر اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما بهدف تطوير استراتيجيات متوافقة وفعالة للتغلب على هذه المشاكل والتقليل بقد

 .بية على وسيلة الدفع اإللكترونيةاإلمكان من آثارها السل
  



 

  البند السابع: السرية
أن يفشي أو أن يعلن أو أن يستخدم ألي غرض بخالف  وبعد انتهائه ال يجوز ألي من الطرفين أثناء سريان هذا العقد

  .خطية مسبقة من الطرف المعنيافقة أغراض هذا العقد أية معلومات تخص أعمال أو شؤون الطرف اآلخر دون مو
    

  البند الثامن: القوة القاهرة
أو إذا ال يكون أي طرف من الطرفين مسئوالً تجاه الطرف اآلخر عن أي إخفاق أو عدم تنفيذه االلتزامات الخاصة به  8.1

إرادة إذا لم يتم إنجاز العمل المطلوب بموجب هذا العقد بسبب أي أحداث تكون خارج نطاق  كما ،تأخر في تنفيذها
 كانية تنفيذ هذا العقدمن شأنها أن تحول دون إم اث أو ظروف قاهرة محلية أو دوليةالطرف المتأخر أو بسبب أي أحد

 .أو أي جزء منه
تمديد الفترة الزمنية حسب أمد على مع الطرف اآلخر ق خطياً ، يحق للطرف المتأخر باالتفافي حالة وجود قوة قاهرة 8.2

هذه الظروف القهرية بشرط أن يقوم الطرف المتأخر على الفور بإخطار الطرف اآلخر بهذه القوة القاهرة ويبحث 
على  لة للتغلبمعه اإلجراء الممكن اتخاذه للتغلب على التأخيرات بأسرع وقت ممكن، وعليه بذل كافة الجهود المعقو

 .مثل هذه التأخيرات
الطرفين أن يبلغ الطرف   ، ألي طرف منالمدة المتفق عليها بين الطرفين إذا استمرت الظروف القهرية لمدة تزيد عن 8.3

اتفق الطرفان أنه في حالة انتهاء مثل هذه الظروف القهرية قبل المدة المذكورة واآلخر برغبته بإنهاء هذا العقد فوراً. 
بينهما لحين انتهاء مدة سريانه المبينة في هذا العقد  العالقة القائمة بالفعل بينهما ويستمر سريان هذا العقدأعاله تستمر 

 .أو إنهائه وفقاً للمبين في هذا العقد
 

  البند التاسع: عدم التنازل
أن يتصرف بها بأي ال يجوز ألي طرف من طرفي هذا العقد أن يتنازل عن أي التزامات أو حقوق تترتب على هذا العقد أو 

 .وافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر، دون مشكل من األشكال
 

  البند العاشر: إنهاء العقد
سريانه في الحاالت  دةإنهاء هذا العقد في خالل مجوز ي ،من هذا العقد )8) و (2رقم ( يندون اإلخالل بحكم البند 10.1

 - التالية:
 .نهاءبناء على موافقة الطرفين المتبادلة على اإل 10.1.1
إذا كان مثل هذا اإلهمال أو  وأإذا أهمل أحد الطرفين أو أخفق في تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد،  10.1.2

يوماً بعد أن يتلقى الطرف المخفق  30االنتهاك لمدة استمر هذا برغم ذلك التقصير قابالً لإلصالح، و
ية الالزم من الطرف اآلخر إشعاراً يوضح فيه نوع اإلهمال أو التقصير ويحدد اإلجراءات التصحيح

 .اتخاذها لمعالجة الخلل
فور إفالس أي من الطرفين أو تصفية أعماله أو حله، أو فور وقوع أي من الظروف القانونية  10.1.3

 المماثلة. األخرى
من هذا ) 9(البند رقم في حالة التنازل غير المصرح به عن هذا العقد كما هو منصوص عليه في  10.1.4

  .العقد
  .يحق للبنك الغاء هذه االتفاقية فورا عند توافر اي من االسباب حينما يراها البنك ضرورية  10.2
ووفقا لتعليمات  2013/لسنة 106وفقا للقانون رقم (العميل) التاجر يحق للبنك اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال   10.3

في حال وجود أي شبهة   ) والتعديالت الالحقة لهما 2019/  432/ر ب / ر ب أ /2بنك الكويت المركزي رقم (
متعلقة بغسل األموال و تمويل اإلرهاب، دون أدنى مسؤولية على البنك، ويجوز للبنك القيام مباشرة بتجنيب أي 

ل محوله في حالة تضمنها شبهة عمليات غسل أموال و تمويل اإلرهاب ،كما يحق للبنك تأخير التحويل بغرض أموا
التحقق، أو االمتناع عن التحويل لالشتباه بالعمليات بأنها غسل أموال أو تمويل إرهاب أو التحويل إلى أفراد أو 

بات مفروضة عليها دوليا أو التحويل ألي إسم شركات تندرج ضمن القائمة السوداء ألي دولة او تخضع ألي عقو
  .أو كيان وهمي

وفقا (العميل) التاجر يحق للبنك تعديل أو إضافة أو إلغاء أي شرط من هذه الشروط واألحكام دون الرجوع إلى   10.4
  .للسياسات واللوائح المعمول بها لديه ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي

  .الكويتي بالحق في رفض فتح أو إغالق أي حساب دون ابداء األسباب التي استدعت ذلكيحتفظ البنك التجاري   10.5
يحق للبنك إغالق أو وقف أية حسابات في حالة الشك بوجود مخالفة قانونية أو شبهه مالية أو تعامالت مريبة كما   10.6

 .تنبيهله األحقية بالسحب والحجز على أي حساب يخص العمالء دون حاجة إلى إخطار أو 
ى الطرف اآلخر قبل تاريخ لد ينطرفي من الال يمس أي إنهاء لهذا العقد بأية حقوق تستحق أو التزامات تترتب أل  10.7

 .اإلنهاء
 
 
 



 

  البند الحادي عشر: اإلشعارات
أو في آخر أن جميع المراسالت واإلعالنات القانونية والقضائية التي توجه من طرف إلى أخر على عنوانه المبين بهذا العقد 

عنوان أخطر به أي طرف بكتاب مسجل بعلم الوصول أو عن طريق الرسائل النصية أو عن طريق البريد اإللكتروني أو 
بأي وسيلة أتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ واإلستخراج تكون صحيحة ونافذة في حقه ومنتجه لكافة آثارها القانونية وال 

  .رفين منتجاً ألي أثر إال من تاريخ تسلم الطرف األخر اإلخطار كتابياً بتغيير هذا العنوانيكون أي تغيير لعنوان أي من الط
  

  البند الثاني عشر: القانون الحاكم وحل النزاعات
بكافة القوانين المعمول بها في دولة الكويت وشروط وأحكام البنك التجاري  –بموجب هذا  –(العميل) التاجر يلتزم   12.1

ويلتزم بعدم إستخدام الخدمة في أي عملية شراء أو الحصول على خدمات أو أية أغراض مخالفة للقانون  الكويتي
كما يحق للبنك التجاري الكويتي  –كامل المسئولية القانونية التي قد تنشأ عن مخالفة ذلك (العميل) التاجر ويتحمل 

  .والسحب والحجز (العميل)التاجر في هذه الحالة وقف التعامل على كافة حسابات 
التاجر تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقا لقوانين دولة الكويت وتكون أية نزاعات قضائية أو دعاوى بين   12.2

والبنك من االختصاص الحصري لمحاكم دولة الكويت وال يمنع ذلك من أحقية البنك في اتخاذ أي اجراء (العميل) 
  جهة قضائية أو قانونية سواء كان ذلك داخل دولة الكويت أو خارجها.أمام أي (العميل) التاجر قانوني ضد 

  عند تعارض النص باللغة اإلنجليزية مع النص باللغة العربية يتم إعتماد النص باللغة العربية  12.3
 

  البند الثالث عشر: االتفاق الكامل
مات أو ، ويلغي ويحل محل أية تفاهالعقدين الطرفين فيما يخص موضوع يشكل هذا العقد االتفاق الكامل ب 13.1

  .نت شفهية أو خطية، سواء أكامراسالت أو اتفاقات سابقة، أياً كان نوعها بين الطرفين
 

 المستضافة للدفع االلكتروني Pay-Tعقد بوابة ل )1ملحق رقم (
  

  .T-Payحساب ، يقبل بطاقات الخصم للدفععلى شبكة االنترنت يجب أن (العميل)  التاجرإن موقع  1.

، ويجب أن ضوح في الموقع على شبكة االنترنتبوبه معلومات االتصال الخاصة  بإضافة(العميل) يلتزم التاجر  2.
وذلك  ،وغيرها. ..ت ورد األموالالشحن / التسليم وسياسة المرتجعاالموقع معلومات كاملة عن تفاصيل يوفر هذا 

  .العميل)(التاجر كانت سياسة المرتجعات ورد األموال مطبقة لدى إذا 
تتم عبر الموقع معاملة لكويتي لكل من البنك التجاري ا وعمالئه بالحصول على تفويض(العميل) يلتزم التاجر  3.

 .قيمتهاولكامل (العميل) االلكتروني للتاجر 
البيانات التي ترسل من الموقع على شبكة االنترنت يجب أن تتوافق مع معايير الترميز المحددة من قبل البنك  4.

 .البنكالتجاري والمبلغة مسبقاً من 
 .(العميل)عبر البريد اإللكتروني للتاجر بيانات الدخول للنظاميتم ارسال   .5

وفي حالة  ،الخدماتو المشتريات د وشروط تسليمعن بنووحده مسئول (العميل)  التاجرمن المتفق عليه أن  6.
أو تسليمها  والمشتريات الخدماتبشأن  T-Payاو حساب (المستهلك / المشتري)  المنازعة من قبل حامل البطاقة

عن أي إخفاق أو بأي حال من األحوال فإن البنك التجاري لن يكون مسئوالً  ،من المنازعاتأوغيرها  أو موعدها
 .أي تقصير من جانب البنك التجاريالتقصير ناتجاً عن  وأاإلخفاق  لم يكن هذا ماتقصير 

كافة االحتياطات والضوابط المعقولة لضمان توفر إمكانيات الحفظ اآلمن للبيانات  باتخاذ(العميل)  التاجر يلتزم 7.
  .وتقييد الوصول إلى البيانات حفاظاً على سالمتها

 / وحاملي البطاقات(العميل)  التاجرمسئولية أي نزاعات مالية أو قانونية قد تنشأ بين (العميل)  التاجريتحمل  .8
وحاملي (العميل)  التاجرالمتعلقة بهذا العقد ولن يكون البنك طرفاً في مثل هذه النزاعات بين  T-Payحساب 
   .T-Payحساب / البطاقات

المسموح به لكل عملية تحويل تتم ضمن الحدود العامة للمعامالت بعلمه التام بأن الحد األقصى (العميل) يقر التاجر  . 9
ويحق للعمالء طلب  ،د.ك (ألف دينار كويتي) باليوم / الشهر 1000/- االلكترونية عند االشتراك بها هو مبلغ 

  ويكون االستجابة لهذا الطلب من عدمه خاضعاً لتقدير البنك التجاري. ،زيادتها
كما أن لكل  ،خاص به QRرمز استجابة سريع  T-Payحساب لبعلمه التام بأن لكل مستخدم (العميل) يقر التاجر  . 10

وال يمكن  ،منفصل ومختلف عن غيره QRيتم ارسالها من خالل رمز   T-Payحساب عملية دفع تتم من خالل 
كما أن المدة الزمنية الستخدام رمز االستجابة السريع  ،تكراره أو استخدامه ألكثر من مرة في حال استخدامه مسبقاً 

QR  ساعه كحد أقصى وبعدها يصبح هذا الرمز غير صالح لالستخدام. 24ال تتجاوز  
إال من خالل تطبيق التجاري  QRبعلمه التام بأنه ال يمكن قراءة رمز االستجابة السريع (العميل) يقر التاجر  . 11

  موبايل الخاص بالبنك التجاري.
وذلك فقط لعمالء البنك  QRبعلمه التام بأنه يتم تحويل األموال عبر رمز االستجابة السريع (العميل) يقر التاجر  . 12

  باستخدام تطبيق التجاري موبايل الخاص بالبنك التجاري . T-Payحساب التجاري المسجلين بخدمة 



 

 ،يمكنه اختيار أي من الخيارات التالية(المستهلك / المشتري) حامل البطاقة بعلمه التام بأن (العميل) يقر التاجر   .13
  ، وهي كالتالي :T-Payحساب وذلك من أجل تمرير عمليات التحويل المصرفية من خالل 

  بصمة االصبع. - أ 
  بصمة الوجه. –ب 
  .T-Payبحساب الرقم السري لبطاقة السحب اآللي المرتبط  –ج 

 هذا الملحق يخضع لكافة األحكام والشروط الواردة بالعقد األصلي فيما لم يرد به نص خاص بهذا الملحق. 14.
  .مساء كل يوم 12يوميا بعد الساعة  الشركةيتم تحويل المبالغ المحصلة من عمالء  .15
  بنموذج طلب خدمات دفع الكترونية الرسوم واالجور المذكورة  البنك التجاري يستحق أناتفق الطرفان على   .16
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