شروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقات فيزا إلكترون مسبقة الدفع
الصادرة من بنك الكويت الدولي (ش.م.ك)

تعريفات:
•البنـك :بنك الكويت الدولي.
•حساب البطاقة :يعني احلساب املدار من قبل البنك لتسجيل املعامالت التي تتم على بطاقات فيزا إلكترون مسبقة الدفع فقط.
•البطاقة :تعني بطاقة فيزا إلكترون مسبقة الدفع املزودة بالشريحة الذكية ومن املمكن أن تشير إلى “البطاقة مسبقة الدفع” أو “بطاقات الهدية”
والتي يجب استخدامها في بيئة الكترونية .وتظل تلك البطاقة ملكا لبنك الكويت الدولي.
•حامل البطاقة :يعني املشتري األصلي للبطاقة ويشار إليه أيضا بحامل البطاقة األساسي دون مراعاة إهداء البطاقة والرقم السري إلى أي
شخص آخر.
•معامالت البطاقة :يعني استخدام البطاقة لشراء أية بضائع أو خدمات والسحب النقدي من خالل كي نت وفيزا وقيمة املعاملة املخصومة من
الرصيد املتاح في حساب البطاقة.
•بطاقة الهدية :ميكن اإلشارة إليها أيضا ببطاقة فيزا الهدية  ،وليس من املمكن إعادة تعبئتها مرة أخرى بعد التعبئة األولى ،ويراعى فيها احلد
األقصى لالئتمان .والبطاقة صاحلة ملدة سنتني من تاريخ اإلصدار وغير قابلة للتجديد.
• :KNET/GCCNetتعني الشبكة احمللية والشبكة على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي التي يتم من خاللها تنفيذ وتصفية وتسوية معامالت
منافذ البيع والسحب اآللي.
•احلد األدنى للرصيد :يعني احلد االئتماني األدنى حسبما مت حتديده في منوذج طلب بطاقة فيزا مسبقة الدفع الذي يجب االحتفاظ به بشكل
دائم في حساب البطاقة ولن يتم إتاحته لسداد أية معامالت .ويقوم البنك ،حسب تقديره ،بخصم أية أتعاب أو رسوم متعلقة باملعامالت ...إلخ
من هذا الرصيد.
• :MOTOطلب الشراء عبر الهاتف أو البريد :يعني معاملة يقوم من خاللها حامل البطاقة بعمل طلب لشراء البضائع أو اخلدمات من التاجر عن
طريق الهاتف أو البريد أو أية وسائل أخرى من وسائل االتصال في حال لم تكن البطاقة أو حامل البطاقة موجودا في منفذ التاجر.
•( :PINرقم الهوية الشخصي) :يعني الرقم الذي يحدد هوية حامل البطاقة ويجب استخدام لكافة املعامالت.
•  :POSيعني جهاز تنفيذ املعاملة االلكتروني املوجود في املواقع التي تتم فيها املعاملة.
•البطاقة مسبقة الدفع :يشار إليها أيضا ببطاقة فيزا مسبقة الدفع ،وتلك البطاقة مؤهلة إلعادة التعبئة بأموال إضافية مع مراعاة احلد األقصى
لالئتمان في كافة األوقات.
•املشتري أو مشتري البطاقة :يعني إلى الشخص الذي ابتاع البطاقة من البنك .وقد يكون املشتري من عمالء البنك أو من غير عمالئه.
•فيزا :شركة عاملية تربط بني حاملي البطاقات والتجار واملؤسسات املالية في كافة أنحاء العالم وبني املنتجات واخلدمات حتى يصبح سداد
املدفوعات أكثر مالئمة وأمانا.
إصدار البطاقة:

يخضع إصدار بطاقة فيزا إلكترون مسبقة الدفع إلى تأكد البنك من صالحية البطاقة املدنية الصادرة من دولة الكويت اخلاصة مبشتري
البطاقة.
إن بطاقة فيزا مسبقة الدفع قابلة إلعادة التعبئة بأموال إضافية بعد التعبئة األولى في أي وقت من األوقات ،على أن يتم االحتفاظ في البطاقة
القابلة للتعبئة بحد أدنى من الرصيد حسبما ينص منوذج طلب بطاقة فيزا إلكترون مسبقة الدفع.
إن بطاقة فيزا إلكترون الهدية غير قابلة إلعادة التعبئة بأموال إضافية بعد التعبئة األولي.
أمان البطاقة والتفاصيل اخلاصة بها

يوافق حامل البطاقة ويتأكد من حماية البطاقة ذاتها والبيانات اخلاصة بها من السرقة أو العبث بها ،ويقوم على الفور بإخطار البنك في حال وقوع
أي من تلك األحداث .وال يرجع حامل البطاقة على البنك بخصوص أية معامالت حتايل وقعت قبل تقدمي شكوى إلى البنك في هذا اخلصوص.
مكافحة غسيل األموال

يخضع إصدار البطاقة واحلدود القصوى للتعبئة األولى والتعبئة الالحقة للتعليمات اخلاصة مبكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب املتنوعة وأية
قواعد أخرى صادرة من قبل البنك أو السلطات املختصة .وفي هذا الشأن ،يخول حامل البطاقة البنك في احلصول على املعلومات الشخصية من
الهيئة العامة للمعلومات املدنية.
تفعيل البطاقة

يجب على حامل البطاقة األساسي فقط تفعيل البطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة الهدية قبل استخدامها ألول مرة لتجنب رفض البطاقة من النظام
لدى منفذ البيع.
الصفحة  2من  4شروك وأحكام بطاقة فيزا إلكترون مسبقة الدفع.
الرقم السري

مبا أن كافة معامالت البطاقة يجب أن تتم في بيئة الكترونية فحسب حيث يتم استخدام رقم سري ،فقد مت إصدار بطاقة فيزا إلكترون مسبقة
الدفع ذات رقم سري (أربع أرقام سرية) ،وال يجب اإلفصاح عن تلك األرقام إلى أي شخص ،وفي حال مت التالعب بها ،يجب أن يقوم حامل البطاقة
بإخطار البنك على الفور.

الرصيد الدائن

تتم مراعاة الرصيد الدائن في حساب البطاقة مسبقة الدفع “كقرض حسن” وال يستحق أية أرباح وال يتحمل أية خسائر.
استخدام البطاقة

يجب استخدام بطاقة فيزا إلكترون مسبقة الدفع في بيئة الكترونية حيث يتطلب االستخدام وجود رقم هوية (رقم سري) لسداد املدفوعات مقابل
أية بضائع أو خدمات أو القيام بالسحب النقدي من خالل بنك الكويت الدولي أو شبكة كي نت  KNeTأو شبكة  GCCNetأو شبكات فيزا داخل
الكويت وخارجها حيث يتم قبول بطاقة فيزا إلكترون .وعلى هذا يتم استخدام الرقم السري مبثابة توقيع حامل البطاقة ودليل على التصريح
باملعاملة.
وحاملا تتم املوافقة على معاملة متت من خالل بطاقة فيزا إلكترون مسبقة الدفع ،يتم خصم قيمة البطاقة على الفور من الرصيد املتاح في حساب
البطاقة عالوة على أية رسوم أو أتعاب أخرى خاصة باملعاملة.
وال يتحمل البنك مسئولية أي إهمال أو اعتراض من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ،مبا في ذلك عدم قبول التاجر للبطاقة.
احلصول على اخلدمة

ال يتحمل بنك الكويت الدولي أية مسئولية لقاء أي تعطل في أي منفذ بيع أو في أي موقع من مواقع ماكينات السحب اآللي نتيجة تعطل أي نظام
أو ألية أسباب فنية أو نتيجة عدم توفر األموال أو ألية أسباب أخرى داخل الكويت أو خارجها حتى في حال توفر األموال لدى حامل البطاقة في
حساب البطاقة اخلاصة به/بها أو في أي حساب آخر (حسابات أخرى) لدى البنك.
املعامالت احملظورة

يوافق حامل البطاقة مبوجب هذا املستند على عدم استخدام البطاقة في معامالت لدى أية منافذ أو مواقع محظورة أو تتعارض من تعاليم الشريعة
السمحاء.

تفويض عمليات البطاقة

يتم إجراء أي عملية دفع بواسطة بطاقة الفيزا إلكترون مسبقة الدفع ،مبا في ذلك عمليات الشراء عبر شبكة اإلنترنت ،من خالل استخدام رقم
سري (باستثناء طلبات الشراء عبر البريد وطلبات الشراء عبر الهاتف  )MOTOويجب التفويض بهذه العمليات واعتمادها.
طلبات البريد والهاتف واإلنترنت

تعتبر طلبات البريد والهاتف واإلنترنت معامالت مسموح بها .ويوافق حامل البطاقة مبوجبه على إخطار البنك كتاب ًيا بحجز معامالت طلبات البريد
والهاتف واإلنترنت إذا كانت عرضة لالحتيال .كما يؤكد حامل البطاقة مبوجبه على إبراء ذمة البنك من أية معامالت خاصة بطلبات البريد والهاتف
واإلنترنت التي متت بشكل احتيالي قبل إخطار البنك بهذا األمر.
التمويل

ميكن إيداع مبالغ إضافية في بطاقة الفيزا مسبقة الدفع وصوال إلى احلد األقصى املسموح به مبوجب القوانني ذات الصلة .ميكن إيداع هذه املبالغ
اإلضافية من خالل القنوات املصرفية املتاحة اخلاصة ببنك الكويت الدولي .وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي ،سوف يتحمل حامل البطاقة
مسؤولية أية عمليات إيداع في حساب البطاقة مسبقة الدفع اخلاصة به ما لم ينكر هذا اإليداع خالل ثمان وأربعني ساعة.
الرسوم

إن رسوم هذه البطاقة مبينة في قائمة رسوم وعموالت البنك املتوفرة في كل قاعة مصرفية لدى أي فرع من فروع بنك الكويت الدولي.
إلغاء البطاقة

في حال اعتبر البنك ذلك ضروريا وقرر إلغاء البطاقة ،فسوف يكون حامل البطاقة مسؤوال عن إعادة البطاقة إلى البنك وإن كافة التزامات الناشئة
عن استخدام البطاقة ستظل من مسؤولة حامل البطاقة إلى أن يتم إبراء ذمته منها .إن إلغاء وإعادة البطاقة لن يعفي حامل البطاقة من أية التزامات
جتاه البنك.
ميكن حلامل البطاقة أن يلغي البطاقة من خالل إعادتها إلى فرع بنك الكويت الدولي ويطلب استالم ما تبقى فيها من رصيد نقدا مع مراعاة دفع
رسوم إجراء تلك العملية وبشرط أال يقل الرصيد في البطاقة عن  5د.ك .في حني ميكن إلغاء بطاقة الهدية من قبل حامل البطاقة ،فإن البطاقة
مسبقة الدفع يجب إلغاءها فقط من قبل املشتري األصلي للبطاقة.
فقدان /سرقة البطاقة

يجب على حامل البطاقة أن يتوخى احليطة واحلذر فيما يخص بطاقة الفيزا مسبقة الدفع وبياناتها وأن يحفظها مبكان آمن في جميع األوقات.
في حال فقدان أو سرقة البطاقة ،يجب إبالغ البنك فورا بذلك من خالل االتصال على خدمة العمالء على هاتف رقم ( 1 866 866خدمة على مدار
الساعة) على أن يتبع ذلك تقدمي شكوى خطية خالل ثالثة أيام إلى الفرع الذي مت منه شراء البطاقة أو من خالل قسم البطاقات االئتمانية ،ص.ب
 22822الصفاة  .13089لن يتحمل البنك مسؤولية أية عملية/عمليات متت قبل استالم شكوى فقدان/سرقة البطاقة.

التنازل عن حق املراجعة

يتنازل حامل البطاقة عن احلق في أن يطلب مراجعة دفاتر وسجالت البنك املتعلقة بالتزامات حامل البطاقة الناشئة عن إصدار هذه البطاقة.
لن يحق حلامل البطاقة االعتراض ما لم يكن لديه دليل حتمي على خالف ذلك وبشرط أن يكون هذا الدليل مقبوال لدى هيئة التدقيق والهيئة
الشرعية.
النزاعات حول عمليات البطاقة

لن ينظر البنك بشأن أي نزاع حول العمليات التي مت التفويض بها واستكمالها بنجاح حسب األصول.
حجز الرصيد الدائن في البطاقة

ميكن حجز أي رصيد دائن متوفر في حساب بطاقة الدفع املسبق لعدم سداد أية تسهيالت ائتمانية أخرى كان حامل البطاقة قد حصل عليها من
البنك.

تفاصيل العملية

ميكن حلامل البطاقة أن يسعى للحصول على تفاصيل العمليات من املوقع االلكتروني للبنك .لن يصدر البنك كشف حساب مطبوع بصورة شهرية،
وسوف يتم استيفاء رسوم عن أي طلب كشف حساب وفقا لقائمة الرسوم والعموالت الصادرة عن البنك.
صالحية البطاقة وجتديدها
بطاقة الهدية

سوف تكون بطاقة الهدية سارية املفعول وملدة سنة واحدة من تاريخ اإلصدار ولن يتم متديد صالحيتها.
بطاقة الدفع املسبق

يوافق حامل البطاقة على أن فترة صالحية بطاقة الفيزا مسبقة الدفع هي سنة واحدة من تاريخ اإلصدار /التجديد وعليه ولالستمرار في
استخدامها ،يجب جتديد البطاقة سنويا بصرف النظر عن تاريخ انتهائها (الذي ينتهي عادة بعد أكثر من سنة واحدة) احملدد في البطاقة .مع كل
عملية جتديد للبطاقة ،يتم تقييد الرسم على حساب البطاقة وذلك وفقا لقائمة الرسوم والعموالت املعتمدة لدى البنك .في حال لم يرغب حامل
البطاقة بتجديدها ،فإنه يجب إبالغ البنك قبل شهرين على األقل من تاريخ التجديد السنوي للبطاقة.
تسليم البطاقة

يجب على حامل البطاقة أن يستلم البطاقة خالل ثالثني يوما من تاريخ إصدارها أو جتديدها ،وفي حالة عدم استالم البطاقة خالل هذه الفترة،
فسوف يتم إلغاء البطاقة وسوف يتحمل حامل البطاقة مسؤولية كافة الرسوم الناشئة عن هذا اإللغاء.
إيقاف أو إغالق حساب بطاقة الفيزا مسبقة الدفع

ميكن للبنك إغالق حساب البطاقة بدون إبداء األسباب ويجب على حامل البطاقة أن يعيدها وأن يسدد فورا أية مبالغ أو رسوم مستحقة إلى البنك.
كما ميكن للبنك أن يجمد كليا أو جزئيا حساب البطاقة من أجل حماية مصالح البنك نتيجة قيام حامل البطاقة ببعض العمليات غير املقبولة على
احلساب.
التعديالت

قد يقوم البنك بإدخال أية تعديالت بشكل كلي أو جزئي على هذه األحكام في أي وقت من األوقات من خالل وضع إخطار في القاعة املصرفية أو
في أي فرع من فروع بنك الكويت الدولي أو أي موقع آخر يخص بنك الكويت الدولي .وفي حال لم يقم حامل البطاقة باالعتراض على التعديالت
املقترحة في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلخطار ،فتعد تلك التعديالت مقبولة لدى حاملي البطاقات.
وفي حال إلغاء أي من أحكام هذا املستند ،فلن يكون لذلك تأثير على اتساق وفاعلية باقي األحكام.
االختصاص القضائي

تخضع األحكام السابق اإلشارة إليها ويتم تفسيرها وفقا لقوانني دولة الكويت ،ويكون للمحاكم الكويتية االختصاص في فض أي نزاع مبا ال يتعارض
مع أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء.

Definitions

Terms & Conditions for Issuance and Usage of
KIB Visa Electron Prepaid Card

•	 Bank means Kuwait International Bank or KIB.
•	 Card Account is the account managed by the Bank to record only the Visa Electron Prepaid card transactions
•	 Card or Cards mean Visa Electron Prepaid Card with an embedded smart chip and it could refer to either the “Prepaid
Card” or the “Gift Card” and it must be used in an online electronic environment. The card shall remain as the property
of the bank.
•	 Cardholder mean the original purchaser of the card also known as the primary cardholder notwithstanding if the card
and PIN have been gifted to any other person.
•	 Card Transaction mean the use of the card to purchase any goods, services and cash withdrawals via KNet and Visa
and the transaction amount deducted from the available balance in the Card Account
•	 Gift Card may also be referred as Visa Gift Card and this is not eligible for additional funding loads after the initial funding
and subject to a maximum ceiling amount. And, it is valid for only two years from date of issue and cannot be renewed.
•	 KNET/GCCNet is the local and Gulf switch for processing, clearing and settling POS and ATM transactions made within
Gulf Countries including Kuwait
•	 Minimum Balance is the minimum credit balance as specified in the Visa Prepaid Card Application that must be
continually maintained in the Card Account and shall not be available to charge for transactions. The Bank may when it
deems necessary, deduct transaction fees, charges etc from this balance.
•	 MOTO – Mail Order & Telephone Order Transactions: A transaction where the cardholder orders goods or services from
a merchant by telephone, mail or other means of telecommunication, and where neither the card nor the cardholder is
present at the merchant outlet.
•	 PIN (Personal Identity Number) is the number that decides the identity of the cardholder and must be used for all
transactions
•	 POS (Point-of-sale) is the electronic transaction processing device at the location where transactions take place
•	 Prepaid Card may also be referred as Visa Prepaid Card and this card is eligible for loading of additional funds subject
to a maximum ceiling amount at any given time.
•	 Purchaser or Card Purchaser mean the same and refers to the person who bought the Card from the Bank. The
purchaser may or may not be a customer of the Bank
• Visa is a global corporation that connects cardholders, merchants and financial institutions around the world with
products and services to make card payments more convenient and more secure.
Card Issuance
The issuance of an Visa Electron Prepaid Card is subject to the Bank establishing valid State of Kuwait issued identity [Civil
Id] of the card purchaser.
Visa Prepaid Card is eligible for additional funding loads after the initial funding at any time. A reloadable card must maintain
a Minimum Balance as specified in the Visa Electron Prepaid Card Application.
Visa Prepaid Gift Card is not eligible for funding loads after the initial funding.
Safety of Card & Details
The cardholder agree and shall ensure to protect the physical Card and the card data from being stolen or compromised
and shall immediately notify the bank if any of these is compromised. The cardholder shall hold the bank harmless for any
fraudulent transactions that have taken place before complaining to the bank.
Anti-Money Laundering
The card issuance, its maximum initial and subsequent funding limits are governed by the various regulations relating to
Anti-Money Laundering, Terrorist Financing and any other rules set by the Bank and or authorities. In this regard, the
cardholder authorizes the bank to seek personal information from the Public Authority for Civil Information.
Card Activation
The Primary Cardholder only must activate the Prepaid Card or the Gift Card prior to its first use in order to avoid the card
from being declined at the point of sale by the system.
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PIN
As all card transactions must be made only in an electronic environment where a PIN is required, Visa Electron Prepaid
Card is issued with a PIN (i.e. a four digit secret code) which must not be disclosed to any person and if compromised, the
Cardholder must immediately notify the Bank.

Credit Balance
The credit balance of the Prepaid Card Account shall be considered a ‘Hassan Loan’ and shall not accrue any profit or
assume any loss.
Card Usage
Visa Electron Prepaid Card must be used in an electronic environment where a PIN is required to charge for any goods,
services or cash withdrawals via KIB, KNet, GCCNet and Visa networks from within or outside Kuwait where Visa Electron card
is accepted. The PIN thus used shall constitute as cardholder signature and as evidence of authorizing the transaction.
Whenever an Visa Electron Prepaid Card transaction is approved, the transaction amount is immediately deducted from the
available balance in the Card Account together with any transaction fees and charges.
The bank shall not be held liable for any negligence or objection by the merchant, for any reason whatsoever, including
where a merchant refuses to accept the card.
Service Issue
Kuwait International Bank will not assume any responsibility for any failure at any POS or ATM locations due to system or
technical reasons or due to insufficient funds or any other cause within or outside Kuwait even though the cardholder has
funds in his/her Card Account or in any other account(s) in the Bank.
Prohibited Transactions
The cardholder hereby agrees not to use the card for transactions at outlets and locations that are prohibited and contravene
the laws of sharia’a.
Card Authorization
Each Visa Electron Prepaid Card transaction, including for online, must be processed with a PIN (excepting for Mail Orders
and Telephone Orders) and must be approved.
Mail Order & Telephone Order (MOTO) and Internet
Mail Order and Telephone Order (MOTO) and Internet transactions are permitted by default. The cardholder hereby agree
to notify the bank in writing if MOTO/Internet transactions were to be blocked due to its vulnerability to fraud. The cardholder
hereby affirm that the bank shall be held harmless for any fraudulently processed MOTO/Internet transactions that took
place prior to reporting the compromise to the bank.
Funding
Visa Prepaid Card is eligible for additional funding loads up to the maximum allowed by the relevant regulation. Additional
funding loads may be made via KIB’s available banking channels. According to the Central Bank of Kuwait regulations,
the cardholder shall assume responsibility for any deposit transactions into his/her prepaid card account unless disclaimed
within forty-eight hours of such a deposit.
Charges & Fees
The Card charges and fees are given in the Bank’s Tariff displayed at the banking hall of any branch of Kuwait International
Bank [KSC].
Cancellation of Card
If the Bank deems it necessary and revoke a card, the cardholder shall be responsible for returning the card to the Bank,
and all the obligations arising from the use of the card shall remain under the responsibility of the cardholder until they are
discharged. The revocation and return of the card shall not deem the cardholder from being relieved of any obligations with
the Bank.
The Cardholder may cancel the card by returning it to the KIB branch and seek encashment of the remaining balance
subject to a processing fee and the minimum balance being not less than KD 5. Whilst the Gift Card may be cancelled by
the cardholder, the prepaid card must be cancelled only by the original card purchaser.
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Lost/Stolen Card
The Cardholder must ensure to apply reasonable care to keep the Visa Electron Prepaid Card and card details safe at all
times. If the card is lost or stolen, the bank must immediately notified by contacting the Customer Services no. 1 866 866
followed by a written complaint within three days to the branch where it the card was purchased or via the Credit Card
Division, P.O.Box 22822 Safat 13089. The Bank will not assume responsibility for any transaction(s) that took place prior to
receiving the Card lost/stolen complaint.
Waive Audit

The card purchaser waives the right to demand an audit of the relevant accounting books and records of the Bank with
regard to the cardholder’s obligations arising from the card. The cardholder shall not object to unless there is compelling
evidence to the contrary and that such evidence is acceptable to the audit and the sharia’a authorities.
Transactions Dispute
The Bank may not entertain any dispute over duly authorized and successfully completed transactions.
Blocking Credit
Any available credit balance in a Prepaid Card account may be blocked for non-payment of any other credit facilities that
the cardholder has taken from the Bank.
Transaction Details
The Cardholder may seek details of the transactions from the Bank’s website. The Bank will not generate and issue a
printed Statement of Account every month. Any request for copies will be charged for according to published tariff of the
bank.
Card Validity & Renewal
Gift Card: The Gift Card shall be valid for a period of one year from the date of issue and will not be extended.
Prepaid Card: The cardholder agree that the system validity of a Reloadable Visa Prepaid Card is for one year from date
of issue/previous renewal, and, therefore, to continue its use, the card must be renewed valid every year notwithstanding
the expiry date (which is normally for more than one year) indented on the face of the physical card. Every renewal auto
debits a fee as listed in the approved Tariff of the bank. If the cardholder does not want the card renewed, the bank must
be notified at least two months prior to the annual renewal date.
Delivery of Card
The Cardholder is required to take delivery of the card within thirty days from date of issuance or renewal; in case the card
was not taken delivery of within this period, the card will be cancelled and the cardholder will assume responsibility for all
charges arising out of cancellation.
Suspension or Closure of Prepaid Card Account
The Bank may close a Card Account without giving any reason and the cardholder must return the card and shall pay off
immediately any outstanding balances and or fees due to the Bank. Also the Bank may totally or partially freeze a Card
Account in order to protect the interest of the Bank consequent to some transactions performed by the cardholder.
Amendments
The Bank may amend full or partial of any of the provisions at any time by placing a notice at the banking hall of any of KIB
branch and or the website of KIB. And, if the cardholders do not raise any objections to the proposed amendment within 15
days of such a notice, then such shall be deemed as communicated and accepted by the cardholders.
If any provisions in this document become null and void, it will not affect the consistency and effectiveness of the rest of the
provisions.
Jurisdiction
The above provisions shall be interpreted and construed in accordance with the Laws of the State of Kuwait, and, Kuwaiti
courts shall have the jurisdiction to arbitrate all disputes that do not conflict with the rules of Islamic Sharia’a.

