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The iCollect and iDoc Services Agreement is made  on __________  20___,

entered into between Commercial Bank of Dubai and  

The Client ________________________________________________________

Having its address ________________________________________________

1. Meaning of words

Account means an account held with CBD, nominated by the Client for use in 
connection with the Service. 

Application Form means the form by which the Client provides details for 
provision of the Service. 

Business Day means a day other than a Friday or Saturday or a United Arab 
Emirates public holiday. 

CBD means the Commercial Bank of Dubai, its successors and assigns. 

Checker means the User Role where the User is allowed to verify Cheques 
submitted by the Maker. In the case of bulk scanned Cheques, the Checker 
is allowed to match, whether automatically or manually, the bulk scanned 
Cheques against bulk details uploaded by the Maker.

Cheque means any cheque drawn on an account held with a UAE-domiciled 
bank that complies with ICCS requirements including On-Us, Clearing and 
Post-Dated Cheques.

Clearing Cheque means any Cheque with a cheque date or value date no 
more than 6 months prior to the current date up to and including the current 
date. Any Cheque with a date more than 6 months prior to the current date shall 
be considered stale-dated and cannot be accepted for clearing.

Client mean shall mean the Client as named at the beginning of this agreement 
including its Personnel, successors, assigns and, in relation to its rights to use 
the Service, any other authorised person acting within his or her authority. 

Consignment Note means the delivery note or airway bill to be completed by 
the Client for the collection and delivery of documents and/or cheques under 
the Service.

Container means a tamper-proof bag provided by CBD and used by the 
Courier for transporting documents and/or Cheques.

Courier means an agent or service provider appointed by CBD for collection 
and delivery of documents and/or cheques from the Client’s location.

iBusiness means CBD’s corporate online banking solution through which the 
Client will access iCollect.

ICCS means Image Cheque Clearing System, the cheque clearing and 
settlement system used in the United Arab Emirates as mandated by the 
Central Bank of the UAE.

iCollect means the web-based service delivered through iBusiness which CBD 
will make available to the Client to scan cheques, upload cheque images and 
enter cheque details from the Client’s location for online submission to CBD 
for processing.

iCollect Amendment Request means the form by which the Client requests to 
make changes to the setup of the Service. 

iDoc means the service by whereby CBD’s appointed courier collects and 
delivers documents to and from the Client’s location. 

Instruction means any instruction sent to by the Client and received by CBD 
using the Service including Cheques, whether or not such Instruction has in 
fact been properly authorised by the Client. 

Location means a location or locations designated by the Client for collection 
or delivery of documents and/or cheques as stipulated in their Application 
Form.

ال��������ي�����������������وم ه�������������������ذا  يف  االت�����������ف�����������اق�����������ي�����������ة  ه�������������������ذه  ُح�����������������������������ررت 

امل�واف�ق _____        20، بني كل من بنك دبي التجاري و 

العميل ____________________

ويقع عنوانه يف __________________

مـعــــاين الـكـلـمــــات   - 1

العميل  يحدده  والذي  التجاري،  دبي  بنك  لدى  املوجود  احل�ساب  به  يق�سد  احل�ساب: 

ال�ستخدامه فيما يتعلق باخلدمة.

منوذج الطلب: هو النموذج الذي عن طريقه يقدم العميل تفا�سيل حول التزويد باخلدمة.

يوم العمل: اي يوم بخالف اجلمعة او ال�سبت او العطالت الر�سمية يف دولة االمارات العربية 

املتحدة.

البنك: هو بنك دبي التجاري، وخلفه العام واخلا�ص.

يقدمها  التي  ال�سيكات  �سحة  من  التحقق  له  تتيح  التي  امل�ستخدم  �سفة  به  يق�سد  املراجع: 

املن�سئ. يف حالة ال�سيكات التي يتم م�سحها بكميات كبرية، ي�سمح للمراجع باإجراء مطابقة، 

�سواء ب�سورة اآلية او يدوية، بني ال�سيكات املم�سوحة بكميات كبرية والتفا�سيل االإجمالية التي 

قام املن�سئ بتحميلها.

ال�سيك: اي �سيك م�سحوب على احل�ساب املوجود لدى البنك الواقع يف دولة االمارات العربية 

ال�سيك  ال�ساملة   ICCS ال�سيكات  �سور  مقا�سة  خدمة  ا�سرتاطات  مع  يتوافق  والذي  املتحدة، 

امل�سحوب على نف�ص احل�ساب امل�سريف )On-Us(، و�سيكات املقا�سة وال�سيكات موؤجلة الدفع.

�سيكات املقا�سة: يق�سد بها اي �سيك يحمل تاريخا او تاريخ ا�ستحقاق القيمة ال يزيد عن 6 

اأ�سهر قبل التاريخ احلايل وحتى التاريخ احلايل و�سامال اإياه. اي �سيك يحمل تاريخا يزيد عن 

6 اأ�سهر قبل التاريخ احلايل يعترب �سيكا متقادما وال يقبل �سرفه.

له،  التابعني  املوظفني  ذلك  يف  مبا  االتفاقية،  هذه  بداية  يف  ا�سمه  املذكور  العميل  العميل: 

وخلفيه العام واخلا�ص، واأي �سخ�ص اآخر مفو�ص للت�سرف �سمن نطاق �سالحيته، فيما يتعلق 

بحقوقه اخلا�سة با�ستخدام اخلدمة.

مذكرة ال�سحن: يق�سد به ا�سعار الت�سليم اأو بولي�سة ال�سحن اجلوي التي ي�ستكملها العميل 

بهدف جمع وت�سليم امل�ستندات وال�سيكات اأو اي منهما مبوجب اخلدمة.

�سندوق ال�سحن: حقيبة مقاومة للعبث يوفرها بنك دبي التجاري وي�ستخدمها وكيل ال�سحن 

ال�سريع بهدف نقل امل�ستندات وال�سيكات اأو اأي منهما.

التجاري  دبي  بنك  يعينه  الذي  مورد اخلدمة  اأو  الوكيل  به  يق�سد  ال�سريع:  ال�سحن  وكيل 

بهدف جمع وت�سليم امل�ستندات وال�سيكات اأو اي منهما من مكان العميل.

خدمة االأعمال االلكرتونية iBusiness: يق�سد به احلل امل�سريف االإلكرتوين الإدارة النقد 

املقدم من بنك دبي التجاري لل�سركات، والذي يخول للعميل الدخول اإىل خدمة التح�سيل عرب 

.iCollect االإنرتنت

اإ�س(: هو نظام لتخلي�ص وت�سوية ال�سيكات  خدمة مقا�سة �سور ال�سيكات )اآي �سي �سي 

ي�ستخدم يف دولة االمارات العربية املتحدة ح�سبما يجيز امل�سرف املركزي يف االإمارات العربية 

املتحدة.

االنرتنت من  موقع  ا�ستخدام  قائمة على  iCollect: هي خدمة  االنرتنت  التح�سيل عرب 

واإدراج  �سوره،  وحتميل  �سوئيا،  ال�سيك  م�سح  للعميل  تتيح  االإلكرتونية  االأعمال  خدمة  خالل 

تفا�سيله من مكان العميل، لكي يتم ت�سليمه عن طريق االنرتنت اىل بنك دبي التجاري ليتم 

معاجلته.

اجراء  العميل  خالله  من  يطلب  منوذج  االإنرتنت:  عرب  التح�سيل  خدمة  تعديل  طلب 

تغيريات على اإعداد اخلدمة.

ال�سحن  التجاري مبوجبها وكيل  iDoc: هي خدمة يعني بنك دبي  االإنرتنت  التوثيق عرب 

ال�سريع لتح�سيل وت�سليم امل�ستندات من واإىل مكان العميل.

التعليمات: هي التعليمات التي ي�سدرها العميل اإىل بنك دبي التجاري وي�ستلمها البنك عن 

طريق اخلدمة املذكورة، مبا يف ذلك ال�سيكات، �سواء اأكانت تلك التعليمات مت اعتمادها ب�سكل 

�سحيح من العميل اأم ال.

امل�ستندات  وت�سليم  جمع  لغر�ص  العميل  يحددها  التي  االماكن  او  املكان  به  يق�سد  املكان: 

وال�سيكات او اي منهما ح�سبما هو من�سو�ص عليه يف منوذج الطلب اخلا�ص به.

iDoc والتوثيق عرب االإنرتنت iCollect اتفاقية خدمات  التح�سيلiCollect and iDoc Services Agreement 
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Maker means the User Role where the User is allowed to scan Cheques 
whether individually or in bulk, capture the details of such Cheques whether 
using on-screen data entry or bulk upload, and submit the same for further 
verification or authorisation by the Checker.

Maker-Checker means the User Role where the User is allowed to scan 
Cheques whether individually or in bulk, capture the details of such Cheques 
whether using on-screen data entry or bulk upload, and verify the same Cheques 
without another User. In the case of bulk scanned Cheques, the Maker-Checker 
is allowed to match, whether automatically or manually, the bulk scanned 
Cheques against bulk details uploaded by the same Maker-Checker User.

Notice means a notice sent from either party to the other using the means 
specified in clause 13. 

On-Us Cheque means a Cheque which is drawn on an account with CBD. 

Outward Clearing Cheque means a Cheque which is drawn on an account 
with a third party bank. 

Personnel means any of the Client’s agents, representatives or employees.

PIN means a Personal Identification Number that is used in conjunction with 
a Token. 

Post-Dated Cheque means any Cheque that is submitted to CBD at least 
two (2) Business Days prior to the cheque date / value date. Also referred to 
as PDC.

Returned Cheque means a cheque scanned and processed but was rejected 
by the drawee bank for clearing due to technical faults, lack of funds or other 
reasons. Also known as bounced cheque.

Scanner means a scanner device that has been approved by CBD and is 
compatible with iCollect which the Client shall procure and maintain pursuant 
to the provisions of this agreement.

Service shall means iCollect, iDoc or both as the context requires.

Service Activation Form means the form by which the Client provides details 
for provision of the iDoc Service. 

User means any Personnel given access to the Services.

User Role means the role assigned to Users which defines the level of access 
(such as Maker, Checker or Maker-Checker.

Words importing the singular include the plural and vice versa. 

2. THE SERVICE

2.1. CBD will provide the Service agreed between CBD and the Client from 
time to time on the terms and conditions set forth in this agreement and 
the Client must comply with these terms and conditions. 

iCOLLECT

2.2. The iCollect Service can be accessed through CBD’s corporate online 
banking portal, iBusiness. The Client is required to avail of and shall also 
be bound by the terms and conditions of iBusiness.

2.3. The originals of any Cheques scanned through iCollect shall be submitted 
by the Client to CBD using CBD’s iDoc Service. The Client is required to 
avail of and shall be bound the terms and conditions of iDoc.

2.4. iCollect applies to On-Us, PDC and Clearing Cheques drawn on accounts 
with banks domiciled within the United Arab Emirates.

2.5. The Client is required to procure and install the Scanner from a vendor 
approved by CBD. The Scanner shall be installed by a representative of CBD 
or a vendor designated by CBD. The Client must ensure that the requisite 
access and administrative rights are provided in order to install the Scanner.

iDOC

2.6. The iDoc Service consists of collection of documents and/or cheques by 
the Courier in a Container from the Location and delivery thereof to CBD 
and vice versa.

2.7. The Courier will collect documents and/or cheques from the Client’s Location 
in accordance with the Application Form or Service Activation Form.

2.8. The Courier will deliver documents to the Client’s Personnel at the 
Client’s Location and obtain a signature of such delivery from the Client’s 
Personnel.

املن�سئ: يق�سد به �سفة امل�ستخدم التي تخول له م�سح ال�سيكات �سوئيا، �سواء ب�سورة منفردة 

اأو جماعية، واحل�سول على تفا�سيل هذه ال�سيكات، �سواء اكان با�ستخدام اإدخال البيانات عن 

او  اأخرى من �سحتها  للتحقق مرة  اإر�سالها  ثم  ب�سورة جماعية،  التحميل  او  ال�سا�سة،  طريق 

العتمادها من جانب املراجع.

الرقيب املزدوج: يق�سد به �سفة امل�ستخدم التي تخول له م�سح ال�سيكات �سوئيا، �سواء ب�سورة 

اإدخال  با�ستخدام  اكان  �سواء  ال�سيكات،  هذه  تفا�سيل  على  واحل�سول  جماعية،  اأو  منفردة 

البيانات عن طريق ال�سا�سة، اأو التحميل ب�سورة جماعية، ثم اإر�سالها للتحقق مرة اأخرى من 

اآخر. يف حالة ال�سيكات التي يتم م�سحها �سوئيا  �سحة ال�سيكات بدون احلاجة اإىل م�ستخدم 

بكميات كبرية، ي�سمح للرقيب املزدوج باإجراء مطابقة، �سواء ب�سورة اآلية او يدوية، بني ال�سيكات 

املم�سوحة بكميات كبرية والتفا�سيل االإجمالية التي قام نف�ص م�ستخدم الرقيب املزدوج بتحميلها.

با�ستخدام  االآخر  الطرف  اإىل  الطرفني  من  اأي  من  املر�سل  االإخطار  به  يق�سد  االإخطار: 

الو�سائل املبينة يف البند 13.

�سيك م�سحوب على نف�س احل�ساب املـ�سريف: هو ال�سيك امل�سحوب على احل�ساب املوجود 

لدى بنك دبي التجاري.

�سيك مقا�سة �سادر: هو ال�سيك امل�سحوب على ح�ساب لدى بنك اآخر.

املـوظفون: يق�سد بهم اي من وكالء اأو ممثلي اأو موظفي العميل.

جهاز  اأي  مع  بالتزامن  ا�س�تخدامه  يتم  الذي  الرقم  هو   :PIN ال�سـخـ�سـي  التعـريف  رقـم 

حتقق.

الـ�سـيـك مـوؤجـل الدفع: يق�سد به اأي �س�يك مقدم اإىل بنك دبي التجاري قبل يومني عمل 

بتاريخ  با�سم »�سيك  اإليه  اأي�سا  ي�سار  القيمة.  ا�ستحقاق  تاريخ  ال�سيك /  تاريخ  االأقل من  على 

الحق«.

البنك امل�سحوب  الذي يتم م�سحه ومعاجلته، لكن يرف�ص  ال�سيك  به  �سيك مرجتع: يق�سد 

عليه �سرفه ب�سبب عيوب فنية، اأو عدم توافر االأموال، اأو الأي �سبب اآخر. وي�سار اإليه اأي�سا با�سم 

�سيك بدون ر�سيد.

نظام  مع  وتتوافق  التجاري،  دبي  بنك  يعتمدها  �سوئي  م�سح  اأداة  هي  ال�سوئي:  املـا�سح 

هذه  باأحكام  عمال  بها  واالحتفاظ  جلبها  العميل  على  يتعني  والتي  االإنرتنت  عرب  التح�سيل 

االتفاقية.

اخلدمة: يق�سد بها خدمتي التح�سيل والتوثيق عرب االإنرتنت، اأو اأي منهما ح�سبما يقت�سي ال�سياق.

منوذج تفعيل اخلدمة: يق�سد به النموذج الذي من خالله يقدم العميل التفا�سيل بهدف 

تقدمي خدمة التوثيق عن طريق االإنرتنت.

املـ�سـتخدم: اأي موظف م�سرح له بالو�سول اإىل اخلدمة.

)اإما  و�سول اخلدمة  امل�ستخدمني وحتدد م�ستوى  اإىل  املخ�س�سة  ال�سفة  املـ�سـتخدم:  �سفة 

ب�سفة املن�سئ اأو املراجع اأو الرقيب املزدوج( 

الكلمات الواردة يف �سيغة املفرد ت�سمل اجلمع والعك�ص �سحيح.

اخلـــــدمـــــة   -2

يقدم بنك دبي التجاري اخلدمة املتفق عليها ما بني البنك والعميل من حني الآخر يف   1-2

العميل بتلك  يلتزم  اأن  البنود وال�سروط املن�سو�ص عليها يف هذه االتفاقية، على  �سوء 

البنود وال�سروط.

التح�سيل عرب االإنرتنت

ميكن الدخول اإىل خدمة التح�سيل عرب االإنرتنت من خالل خدمة البوابة البنكية الإدارة   2-2

النقد املقدم من بنك دبي التجاري لل�سركات iBusiness. ويتطلب من العميل اال�ستفادة 

من البنود وال�سروط اخلا�سة بخدمة االأعمال االإلكرتونية والتقيد بها.

�سيك مم�سوح �سوئيا من خالل  الأي  االأ�سلية  الن�سخ  التجاري  دبي  لبنك  العميل  يقدم   3-2

خدمة التح�سيل عرب االإنرتنت، وذلك با�ستخدام خدمة التوثيق عرب االإنرتنت التابعة 

لبنك دبي التجاري. ويتعني على العميل اال�ستفادة من البنود وال�سروط اخلا�سة بخدمة 

التوثيق االإلكرتوين، والتقيد بها.

احل�ساب  نف�ص  على  امل�سحوب  ال�سيك  على  االإنرتنت  عرب  التح�سيل  خدمة  تنطبق   4-2

امل�سريف، وال�سيكات موؤجلة الدفع، و�سيكات املقا�سة امل�سحوبة على احل�سابات املوجودة 

لدى البنوك الواقعة يف نطاق دولة االإمارات العربية املتحدة.

بنك  لدى  معتمدة  توريد  �سركة  من  ال�سوئي  املا�سح  وتثبيت  �سراء  العميل  على  يتعني   5-2

دبي التجاري. ويتوىل ممثل البنك او املورد الذي يحدده البنك تثبيت املا�سح ال�سوئي. 

تثبيت  يتم  لكي  االإدارية  واحلقوق  االإنرتنت  اإىل  الالزم  الدخول  توافر  العميل  وي�سمن 

املا�سح ال�سوئي.

التوثيق عرب االإنرتنت

ت�سم خدمة التوثيق عن طريق االإنرتنت حت�سيل امل�ستندات وال�سيكات اأو اي منهما من   6-2

خالل وكيل ال�سحن ال�سريع يف �سندوق ال�سحن من مكان العميل وت�سليمها اإىل البنك 

والعك�ص.

يقوم وكيل ال�سحن ال�سريع بتح�سيل امل�ستندات وال�سيكات او اي منهما من مكان العميل   7-2

طبقا لنموذج الطلب او منوذج تفعيل اخلدمة.

ي�سلم وكيل ال�سحن ال�سريع امل�ستندات اإىل االأفراد التابعني للعميل ويف حمله، ويح�سل   8-2

على توقيع بهذا الت�سليم من موظفي العميل.
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3. CLIENT’S UNDERTAKINGS

iCOLLECT

3.1. The Client undertakes to submit the originals of any Cheques processed 
through the Service within two (2) Business Days’ of scanning in the 
Service. 

3.2. In the case of Returned Cheques, the Client may exclude the originals 
from submission. The Client shall obtain the relevant returned cheque 
advice from iBusiness.

3.3. In the case of PDCs, the Client undertakes to submit Withdrawal and 
Deferment requests via iBusiness.

3.4. CBD shall notify the Client of its representatives who are authorised 
to receive original Cheques. Cheques will only be considered received 
once CBD has issued a confirmation of receipt signed by an authorised 
representative.

3.5. The Client will, and shall ensure that its personnel, act in good faith at all 
times when using the Service and shall ensure that the Service is used 
only for the purpose envisaged herein. The Client shall not and shall 
ensure that its personnel do not abuse or tamper with the Service, the 
Scanner or any equipment or facilities provided by the Bank with respect 
to the Service.

3.6. The Client undertakes to protect its infrastructure (including its network) 
from viruses. The Client is responsible for ensuring that it maintains the 
infrastructure required to access the Service, which shall include its 
network and internet access.

3.7. The Client is responsible for the accuracy and completeness of 
Instructions (including safeguarding the security and integrity of the 
Service by ensuring that only authorised Users have access to the 
system and that authorised Users’ security credentials and tokens are 
safeguarded at all times) and for ensuring that they will achieve the 
Client’s intended purpose. 

3.8. The Client may assign, at its own discretion, Maker, Checker or Maker-
Checker User Roles to its Users. 

3.9. The Client shall immediately contact CBD if the Client suspects or 
becomes aware of: 

(a) Any failure of any part of the Services.

(b) Any error in any part of the Services.

(c) Any error affecting any data accessible through the Services; and/
or any programming error or defect or corruption of any part of the 
Services, and the Client shall promptly assist CBD in implementing 
any necessary remedial steps.

3.10. The Client undertakes not to:

(a) use the Services in a way or for a purpose not authorised or intended 
by CBD.

(b) use the Services in contravention of any applicable law or regulation.

(c) use the Services other than for the Client or the Client’s affiliates’ 
business purposes;

(d) permit any third party to use the Services or seek to gain or permit 
any third party to gain unauthorised access to any system or network 
of CBD.

(e) Transmit or upload any material that contains viruses, Trojan horses, 
worms, time bombs or any other harmful programs which may 
interfere with or disrupt the Services or any network connected 
thereto.

CHEQUE VERIFICATION REQUIREMENTS

3.11. The Client undertakes to perform verification of each Cheque and shall 
on scan Cheques that have passed such verification. 

3.12. The Client undertakes not to submit Cheques through the Service where:

(a) name of the beneficiary does not reasonably match the deposit 
account name.

(b) amount in words does not match the amount in number.

(c) the Cheque is not signed.

تعهدات العميل  -3

التح�سيل عرب االإنرتنت

االأ�سلية الأي �سيكات تتم معاجلتها من خالل اخلدمة يف  الن�سخ  العميل بتقدمي  يتعهد   1-3

غ�سون يومني عمل من تاريخ م�سح ال�سيكات �سوئيا يف نطاق اخلدمة.

يف حالة ال�سيكات املرجتعة، قد ي�ستثني العميل الن�سخ االأ�سلية من االإر�سال. ويتعني عليه   2-3

احل�سول على االإخطار اخلا�ص بال�سيك املرجتع عرب خدمة االأعمال االإلكرتونية.

من  والتاأجيل  ال�سحب  طلبات  بتقدمي  العميل  يتعهد  الدفع،  موؤجلة  ال�سيكات  حالة  يف   3-3

خالل خدمة االأعمال االإلكرتونية.

يخطر البنك العميل مبمثليه املفو�سني با�ستالم ال�سيكات االأ�سلية. وتعترب ال�سيكات قد   4-3

جانب  من  عليها  موقع  باال�ستالم  تاأكيدا  البنك  ي�سدر  اأن  مبجرد  فقط  ا�ستالمها  مت 

املمثل املفو�ص.

ي�سمن العميل اأن موظفيه يت�سرفون وفق مبداأ ح�سن النية يف جميع االأوقات، وذلك عند   5-3

ا�ستخدام اخلدمة، كما يجب عليه �سمان ا�ستخدام اخلدمة فقط يف الغر�ص املو�سح يف 

هذه االتفاقية. ي�سمن العميل عدم قيام موظفيه باإ�ساءة ا�ستخدام اأو العبث باخلدمة 

يتعلق  فيما  البنك  يقدمها  التي  الت�سهيالت  اأو  املعدات  من  اأي  اأو  ال�سوئي  املا�سح  او 

باخلدمة.

يتعهد العميل بحماية البنية التحتية اخلا�سة به )مبا يف ذلك �سبكة االإنرتنت التابعة له(   6-3

من اأي فريو�سات. ويكون العميل م�سئوال عن �سمان احتفاظه بالبنية التحتية الالزمة 

للدخول اإىل اخلدمة، والتي البد اأن تت�سمن ال�سبكة واإمكانية الدخول على االإنرتنت.

وتكامل  اأمن  حماية  ذلك  يف  )مبا  واكتمالها  التعليمات  دقة  م�سئولية  العميل  يتحمل   7-3

اخلدمات عن طريق �سمان و�سول امل�ستخدمني امل�سرح لهم فقط اإىل النظام وحماية 

يتحمل  كما  الوقت(.  طوال  للم�ستخدمني  االأمني  االعتماد  واجراءات  التحقق  اأجهزة 

العميل م�سئولية �سمان اأن تلك التعليمات حتقق الغر�ص املطلوب بالن�سبة له.

املراقب  اأو  املراجع،  اأو  املن�سئ،  املتمثلة يف  امل�ستخدم  �سفة  اأن يخ�س�ص  للعميل  يجوز   8-3

املزدوج اإىل م�ستخدميه.

على العميل �سرعة اإبالغ البنك، اإذا �سك اأو منا  9-3

اإىل علمه:  

اأي ق�سور باأي جزء من اخلدمات  )اأ( 

اأي خطاأ يف اأي جزء من اخلدمات  )ب( 

اأي خطاأ يوؤثر على اأي من البيانات التي ميكن الو�سول اإليها من خالل اخلدمات،  )ج( 

اأو اأي خطاأ اأو ق�سور اأو �سرر برجمي باأي جزء من اخلدمات. وعلى العميل اأن 

ي�ساعد البنك فورا يف تنفيذ اأي اإجراءات ت�سحيحية الزمة.

يتعهد العميل بعدم القيام باأي من االأمور التالية:  10-3

ا�ستخدام اخلدمات بطريقة اأو لغر�ص غري م�سرح به اأو معتمد من البنك. )اأ( 

ا�ستخدام اخلدمات على نحو يخالف اأي قوانني اأو ت�سريعات معمول بها. )ب( 

اأو  العميل  بعمل  اخلا�سة  االأغرا�ص  بخالف  اأخرى  اأغرا�ص  الأي  اخلدمات  ا�ستخدام  )ج( 

املوؤ�س�سات التابعة له.

ال�سماح للغري با�ستخدام اخلدمات اأو حماولة الو�سول اإىل اأي نظام اأو �سبكة تابعة للبنك  )د( 

على نحو غري م�سرح به اأو ال�سماح للغري بالقيام بذلك.

ن�سر اأو رفع اأي مواد حتتوي على فريو�سات اأو اأح�سنة طروادة اأو ديدان خبيثة اأو قنابل  )ه( 

موقوتة اأو غريها من الربامج امل�سرة التي قد تتعار�ص مع اخلدمات اأو اأي �سبكة مت�سلة 

بها اأو تت�سبب يف تعطيلها.

ا�سرتاطات التحقق من �سحة ال�سيك

يتعهد العميل بالتحقق من �سحة كل �سيك، وكذلك اإجراء الفح�ص ال�سوئي لل�سيكات   11-3

التي خ�سعت لعملية التحقق.

يتعهد العميل بعدم تقدمي ال�سيكات من خالل اخلدمات يف اأي من احلاالت التالية:  12-3

اإذا كان ا�سم امل�ستفيد ال يتطابق ب�سورة معقولة مع ا�سم ح�ساب االإيداع )اأ( 

املبلغ بالكلمات ال يتطابق مع املبلغ باالأرقام )ب( 

ال�سيك ال يحمل توقيعا )ج( 
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(d) the Cheque is soiled, smudged, defaced or torn and is no longer 
deemed acceptable for clearing.

(e) the Cheque is stale-dated. 

(f) the Cheque appears to have been altered.

(g) the Cheque appears to have been forged or counterfeited.

DELAYED DELIVERY, LOST, DAMAGED AND FRAUDULENT CHEQUES

3.13. The Client shall inform CBD as soon as it becomes aware that a Cheque 
that has been processed through the Service is delayed, lost, damaged 
or is suspected to be fraudulent. 

3.14. CBD reserves the right to reverse the entry and debit the Client’s Account 
for the amount of any Cheques processed through the Service for which 
the originals are not received by CBD; are soiled, damaged or otherwise 
not acceptable for clearing; are not received by CBD within the stipulated 
cut-off times; or are found or suspected to be fraudulent.

3.15. In the case of lost Cheques, the Client shall issue an indemnity letter 
for each lost Cheque signed by the Client’s authorised signatories 
irrevocably indemnifying and holding harmless CBD from and against all 
actions, suits proceedings, costs, claims, demands, charges, expenses, 
losses and liabilities however arising out of or in connection with the lost 
Cheque.

iDOC

3.16. The Client undertakes to coordinate with, submit and receive documents 
and/or cheques only with the Courier’s authorised representative.

3.17. The Client undertakes to only use Containers provided by CBD for the 
collection and delivery of documents and/or cheques together with the 
completed Consignment Note.

3.18. The Client agrees that upon delivery of each Container to confirm delivery 
thereof by signing the Consignment Note.

3.19. The Client agrees not to accept delivery of any Container with evidence 
of damage or tampering without first advising CBD.

3.20. The Client agrees not to use the Service for collection of cash and cash 
cheques.

3.21. The Client agrees to advise CBD of any changes by completing a new 
Application Form or Service Activation Form.

3.22. The Client agrees that its Personnel will be present at the Location at 
the time stated for collection and delivery. If the Client’s Personnel are 
not present or available at the time stated for collection or delivery, the 
Courier will not be obligated to wait for the Client’s Personnel. In such 
event, the Client will be obligated for the Service as if the collection or 
delivery had occurred.

4. BANK’S UNDERTAKINGS

4.1. CBD makes no representations or warranties as to the suitability of 
any personal computer or modem provided or obtained by the Client 
for the purpose of using the Services. The Client will be responsible 
for maintaining personal computers and any other required hardware, 
equipment or telecommunication lines, at the Client’s expense. 

4.2. Provided that a User ID, PIN and/or Token (as applicable) have been used 
for access, CBD is entitled to assume that any access and operation of 
the Service has been made by a User, regardless of the true identity of 
the person accessing and operating the Service. CBD’s records of the 
Service transactions shall be prima facie evidence of such access and 
operation. 

4.3. CBD may treat all apparently valid Instructions received by CBD 
through the Service as properly authorised by the Client, even if 
made fraudulently and even if they conflict with the terms of any other 
nstructions or mandates given by the Client at any time concerning the 
Clients’ Accounts or affairs. CBD shall be under no obligation to check 
the authenticity of Instructions or the authority of the person or persons 
giving them provided that a User ID, PIN and/or Token (as applicable) 
have been used for access.

4.4. In the event that the Client request to cancel or modify any Cheques for 
whatever reason, CBD will make all reasonable efforts to comply with 
the Client’s request. However, CBD will not liable for any failure to cancel 
or modify the Instruction if such a request is received at a time or under 
circumstances that render us unable to comply with the Client’s request. 

يف حال كان ال�سيك مت�سخا اأو ملطخا اأو مطمو�سا اأو ممزقا، ومل يعد من املمكن  )د( 

قبول �سرفه.

اإذا كان ال�سيك متقادما )ه( 

اإذا كان ال�سيك يبدو يف حالة تعر�سه للتعديل )و( 

اإذا كان ال�سيك يبدو يف حالة تعر�سه للتزوير اأو التزييف )ز( 

التاأخر يف ت�سليم ال�سيكات / �سياع ال�سيكات/ التلف املادي لل�سيكات

يخطر العميل البنك مبجرد اأن ي�سبح على علم بتاأخري ال�سيكات التي متت معاجلتها   13-3

عن طريق اخلدمة، اأو �سياعها اأو تلفها، اأو حال �سكه بكونها احتيالية.

يحتفظ البنك باحلق يف عك�ص القيد اأو اخل�سم من ح�ساب العميل مقابل مبلغ اأي من   14-3

ال�سيكات التي تتم معاجلتها من خالل اخلدمة، والتي مل ي�ستلم البنك الن�سخ االأ�سلية 

اأو غري ذلك بحيث مل يعد من املقبول �سرفها،  لها، نتيجة تعر�سها لالت�ساخ او التلف 

والتي مل ي�ستلمها البنك يف غ�سون املدة املن�سو�ص عليها الآخر موعد لالإيداع، اأو التي 

وجدت اأنها احتيالية اأو م�سكوك يف كونها كذلك.

بالن�سبة لل�سيكات ال�سائعة، ي�سدر العميل خطاب تعوي�ص لكل �سيك �سائع يوقع عليه   15-3

البنك ب�سكل غري قابل  للعميل، يكون الغر�ص منه تعوي�ص  التابعني  بالتوقيع  املفو�سون 

الق�سائية،  واالإجراءات  والدعاوى  الق�سايا  جميع  مقابل  عنه  االأذى  ودفع  فيه  للرجوع 

والتكاليف والر�سوم وامل�ساريف واخل�سائر وااللتزامات اأميا كانت والنا�سئة عن ال�سيك 

ال�سائع اأو متعلقة به.

التوثيق عرب االإنرتنت

اأي منهما وتقدميها وا�ستالمها  اأو  امل�ستندات وال�سيكات  ب�ساأن  بالتن�سيق  العميل  يتعهد   16-3

فقط مع املمثل املفو�ص لوكيل ال�سحن ال�سريع.

اأن ي�ستخدم �سناديق ال�سحن التي يوفرها البنك فقط لغر�ص حت�سيل  يتعهد العميل   17-3

ال�سحن  مذكرة  مع  جنبا  اإىل  جنبا  منهما،  اأي  اأو  وال�سيكات  امل�ستندات  وت�سليم 

املتكاملة.

يوافق العميل على اأنه عند ت�سليم كل �سندوق، يقوم بالتاأكيد على ا�ستالمه من خالل   18-3

التوقيع على مذكرة ال�سحن.

يوافق العميل على عدم قبول ا�ستالم اأي من ال�سناديق التي حتمل ما يدل على تعر�سها   19-3

للتلف اأو العبث، بدون اإخطار البنك اأوال.

يوافق العميل على عدم ا�ستخدام اخلدمة لغر�ص حت�سيل النقود وال�سيكات النقدية.  20-3

يوافق العميل على اإخطار البنك باأي تغيريات من خالل ا�ستكمال منوذج طلب جديد اأو   21-3

منوذج تفعيل خدمة جديد.

يوافق العميل على ح�سور موظفيه يف املكان يف الوقت املحدد للتح�سيل والت�سليم. واإذا   22-3

والت�سليم، ال  للتح�سيل  الوقت املحدد  اأو متاحني يف  العميل متواجدين  مل يكن موظفو 

العميل  يكون  احلالة،  تلك  ويف  و�سولهم.  حتى  لالنتظار  م�سطرا  ال�سحن  وكيل  يكون 

ملزما باخلدمة، كما لو كان التح�سيل والت�سليم قد حدثا بالفعل.

تـعـهـــــدات الـبـنــــك  -4

ال يقدم البنك اأي اإقرارات اأو تعهدات فيما يتعلق مبالئمة اأي حا�سوب �سخ�سي اأو جهاز   1-4

مودم مقدم للعميل اأو ح�سل عليه العميل الأغرا�ص ا�ستخدام اخلدمات. ويتحمل العميل 

اأو  االأدوات  اأو  املعدات  من  وغريها  �سخ�سية  حا�سوب  اأجهزة  على  احل�سول  م�سئولية 

خطوط االت�ساالت االأخرى مطلوبة على نفقة العميل.

يف حال ا�ستخدام رقم تعريف امل�ستخدم ورقم التعريف ال�سخ�سي و /اأو جهاز التحقق   2-4

اأي  اأن  افرتا�ص  للبنك  يحق  اإىل اخلدمة،  الو�سول  اأجل  يقت�سي احلال( من  )ح�سبما 

و�سول اأو ت�سغيل للخدمة قد مت عن طريق امل�ستخدم بغ�ص النظر عن الهوية احلقيقية 

لل�سخ�ص الذي قام بالو�سول اإىل اخلدمة اأو ت�سغيلها.

خالل  من  ت�سلمها  والتي  ظاهريا  ال�سحيحة  التعليمات  جميع  يعترب  اأن  للبنك  يجوز   3-4

خدمة االأعمال االإلكرتونية )iBusiness( على اأنها تعليمات معتمدة ب�سكل �سحيح من 

جانب العميل، حتى لو متت ب�سكل احتيايل اأو كانت تتعار�ص مع �سروط اأي تعليمات اأو 

اخلا�سة  االأعمال  اأو  باحل�سابات  يتعلق  فيما  وقت  اأي  العميل يف  من  مقدمة  تفوي�سات 

اأو من �سالحية  اأي التزام للتحقق من �سحة تعليمات العميل  به. ولن يقع على البنك 

ال�سخ�ص اأو االأ�سخا�ص الذين �سدرت عنهم التعليمات، ب�سرط اأن يتم ا�ستخدام الرقم 

)ح�سبما  منهم  اأي  اأو  التحقق  وجهاز  ال�سخ�سي  التعريف  ورقم  للم�ستخدم  التعريفي 

يقت�سي احلال( للو�سول اإىل اخلدمة.

االأ�سباب،  �سبب من  تعديلها الأي  اأو  تعليمات  اأي  اإلغاء  البنك  العميل من  يف حال طلب   4-4

�سيقوم البنك ببذل جميع اجلهود املعقولة لاللتزام بطلب العميل، دون اأن يتحمل البنك 

امل�سوؤولية نتيجة عدم اإلغاء التعليمات اأو تعديلها، اإذا كان ت�سلم البنك لطلب التعديل اأو 

االإلغاء يف وقت اأو يف ظل ظروف جتعل البنك غري قادر على اال�ستجابة لهذا الطلب.
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4.5. CBD will not be held liable for the loss, alterations or disclosure, 
howsoever arising, of any information sent by the Client to, or received 
by the Client from, the Service which is the result of any cause, event, 
activity or circumstances beyond its direct control

4.6. The Client may access the Service twenty-four (24) hours a day, seven (7) 
days a week, except during system housekeeping, or at other times when 
the Service is not available for any reason. CBD shall give the Client prior 
Notice of any planned system maintenance.

4.7. CBD may maintain details of the Client’s computer operating 
environment, including information regarding the Client’s personal 
computer operating system. This information is retained and used by 
CBD solely for the purposes of administration and troubleshooting any 
connection problems that may arise.

4.8. CBD does not guarantee that all Cheques submitted through the Service 
will be processed or fulfilled by CBD. However, subject to these terms 
and conditions, CBD undertakes to use all reasonable endeavours to 
process Cheques which the Client submits via the Service.

4.9.  The Client is solely responsible for ensuring that any Instruction is 
correct and that CBD is under no obligation to check the correctness of 
any information contained in it. 

4.10. CBD will be responsible for loss of documents and/or cheques submitted 
by the Client to the Courier only if the Courier has signed and stamped a 
receipt for the documents and/or cheques. CBD’s responsibility for loss 
of documents and/or cheques collected from the Client by the Courier 
will be limited to the cost related to that collection.

5. CUT-OFF TIMES

5.1. The Client undertakes to abide by the cut-off times as set out in the 
annexure or as otherwise notified to the Client by CBD.

5.2. CBD reserves the right to amend the cut-off times by giving at least 1 
week’s advance Notice to the Client unless such variation in the cut-off 
times are due to regulatory action, sudden holidays and other events not 
under the control of CBD.

6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

6.1. The Client acknowledges that the Service system and all related content 
are subject to copyright and possibly other intellectual property rights 
(Intellectual Property Rights)

6.2. CBD (or its licensors) retain all right, title, and interest in and to the 
Intellectual Property Rights comprising the Service system and all related 
content, and nothing the Client does on or in relation to the Service 
system or any of the related content will: 

(a) transfer any of those Intellectual Property Rights to the Client; or

(b) license the Client to exercise any of those Intellectual Property Rights 
unless this is expressly stated in writing. 

6.3. The Client undertakes that it shall not attempt to replicate, reverse 
engineer or otherwise tamper, in part or in full, with the functionality of 
the Service.

7. CONFIDENTIALITY AND SECURITY

7.1. The Client must not, and will ensure that its Personnel do not: 

(a) disclose their User ID, password or Token to any other person 
including any other Personnel, CBD staff, family member or friend; or 

(b) act with carelessness in failing to protect the security of a Token. 

7.2. CBD reserves the right not to give advance Notice to the Client when 
changes are necessitated by an immediate need to restore or maintain 
the security of the Service or its systems or the Client’s Accounts. 

7.3. Additional Authorised Signatories can only be created in accordance with 
the procedures specified by CBD from time to time. 

8. FEES AND CHARGES

8.1. The Client will pay to CBD the fees and charges for the Client’s application 
and for ongoing use of the Service as set by CBD, the amount and nature 
of which are set out in the annexure to this Agreement.

 
8.2. The Client agrees that the cost of any Scanner shall be debited from the 

Client’s Account prior to delivery.

لن يكون البنك م�سئوال عن اأي خ�سارة اأو تغيري اأو اإف�ساح يتعلق باأية معلومات ير�سلها   5-4

العميل اأو يت�سلمها من اخلدمة نتيجة الأي �سبب اأو حدث اأو ن�ساط اأو اأو�ساع خارجة عن 

ال�سيطرة املبا�سرة للبنك.

اأيام  اأربع وع�سرين �ساعة يوميا طوال  ي�ستطيع العميل الو�سول اإىل اخلدمة على مدار   6-4

اأخرى، عندما  اأوقات  اأي  اأو يف  للنظام  االحتياطية  التدابري  اأوقات  با�ستثناء  االأ�سبوع، 

اإىل  م�سبق  اإخطار  البنك  وير�سل  االأ�سباب.  من  �سبب  الأي  متاحة  غري  اخلدمة  تكون 

العميل باأي اأعمال �سيانة خمططة جترى للنظام.

ذلك  يف  مبا  بالعميل،  اخلا�ص  الكمبيوتر  جهاز  ت�سغيل  بيئة  بتفا�سيل  البنك  يحتفظ   7-4

املعلومات ذات ال�سلة بنظام ت�سغيل الكمبيوتر ال�سخ�سي لدى العميل. على اأن يحتفظ 

قد  التي  االت�سال  م�سكالت  اإدارة  الأغرا�ص  فقط  وي�ستخدمها  املعلومات  بتلك  البنك 

تن�ساأ، والكت�سافها، ومعاجلتها.

�ستتم  اخلدمة  خالل  من  املقدمة  ال�سيكات  جميع  باأن  �سمانات  اأي  البنك  يقدم  ال   8-4

البنود  تلك  مبوجب  البنك  يتعهد  ولكن  البنك.  جانب  من  ا�ستيفائها  اأو  معاجلتها 

من  العميل  يقدمها  التي  ال�سيكات  ملعاجلة  املمكنة  امل�ساعي  جميع  يبذل  اأن  وال�سروط 

خالل اخلدمة.

املثال  �سبيل  التعليمات )مبا يف ذلك على  م�سئولية �سمان �سحة  العميل وحده  يتحمل   9-4

اأي  �سحة  من  للتحقق  التزام  اأي  البنك  على  يقع  وال  احل�ساب(،  تفا�سيل  احل�سر  ال 

معلومات واردة يف تلك التعليمات.

ال يتحمل البنك م�سئولية �سياع امل�ستندات وال�سيكات اأو اأي منهما، والتي يقدمها العميل   10-4

اأي  اأو  وال�سيكات  امل�ستندات  ا�ستالم  على  االأخري  وقع  حال  يف  فقط  ال�سحن  وكيل  اإىل 

منهما وختم على ذلك. وتكون م�سئولية البنك بخ�سو�ص �سياع امل�ستندات وال�سيكات اأو 

اأي منهما التي قام وكيل ال�سحن بتح�سيلها من العميل قا�سرة على التكلفة املتعلقة بهذا 

التح�سيل.

اآخر موعد لقيد الودائع يف احل�ساب   -5

يتعهد العميل بااللتزام باآخر موعد لقيد الودائع يف احل�ساب ح�سبما هو من�سو�ص عليه   1-5

يف امللحقات اأو خالف ذلك ح�سبما يخطر البنك العميل.

يحتفظ البنك بحقه يف تعديل مواعيد قيد الودائع يف احل�ساب من خالل توجيه اإخطار   2-5

للعميل قبل املوعد باأ�سبوع على االأقل، ما مل يكن هذا التعديل يف موعد قيد الودائع يف 

احل�ساب يرجع اإىل اجراء تنظيمي، اأو عطالت مفاجئة، اأو اأحداث اأخرى خارج �سيطرة 

البنك.

حـقـوق املـلـكـيـة الـفـكـرية   -6

يقر العميل اأن نظام اخلدمة وجميع املحتوى ذو ال�سلة يخ�سع اإىل حقوق الن�سخ وغريها   1-6

من حقوق امللكية الفكرية )والتي ي�سار اإليها با�سم »حقوق امللكية الفكرية«(.

امللكية  وحقوق  احلقوق  بجميع  له(  التابعني  )واملرخ�سني  التجاري  دبي  بنك  يحتفظ   2-6

وامل�سالح يف حقوق امللكية الفكرية التي تت�سمن نظام اخلدمة وغريها من املحتوى ذو 

ال�سلة. ويحظر على العميل القيام باأي ت�سرف، فيما يتعلق بنظام اخلدمة اأو املحتوى 

ذي ال�سلة، من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل:

نقل اأي حق من حقوق امللكية الفكرية اإىل العميل )اأ( 

اأي حق من حقوق امللكية الفكرية، ما مل ين�ص على  للعميل با�ستخدام  ال�سماح  )ب( 

ذلك كتابيا ب�سورة �سريحة.

يتعهد العميل بعدم حماولة ن�سخ اأو عك�ص هند�سة التاأدية الوظيفية للخدمة، اأو خالف   3-6

ذلك من العبث بها ب�سورة كلية اأو جزئية.

�ســــرية واأمـن املـعــــلـومات  -7

يحظر على العميل اأو موظفيه القيام باأي من االآتي:  1-7

الأي  التحقق  جهاز  اأو  املرور  كلمة  اأو  للم�ستخدم  التعريفي  الرقم  عن  االإف�ساح  )اأ( 

�سخ�ص اآخر، مبا يف ذلك اأي موظف اآخر اأو م�سوؤول لدى بنك دبي التجاري اأو 

اأفراد العائلة اأو االأ�سدقاء.

الت�سرف باإهمال ب�ساأن حماية اأمن اأي جهاز حتقق )ب( 

يحتفظ بنك دبي التجاري بحق عدم تقدمي اإ�سعار م�سبق للعميل اإذا اقت�ست ال�سرورة   2-7

احل�سابات  اأو  البنك  اأنظمة  اأمن  اأو  اخلدمة  اأمن  �سيانة  اأو  ال�ستعادة  تغيريات  اإجراء 

الفردية للعميل.

ميكن فقط اإ�سافة مفو�سني بالتوقيع وفقا لالإجراءات التي يحددها بنك دبي التجاري   3-7

من حني الآخر.

الأتعــــاب والر�ســــوم  -8

عليه،  يح�سل  الذي  النموذج  مقابل  والر�سوم  االأتعاب  كافة  بدفع  العميل  يلتزم   1-8

واال�ستخدام امل�ستمر للخدمة ح�سبما يحددها البنك. وي�سم امللحق بهذه االتفاقية مبلغ 

هذه االأتعاب والر�سوم وطبيعتها.

يوافق العميل على اأن تخ�سم تكلفة اأي ما�سح �سوئي من ح�ساب العميل قبل الت�سليم.  2-8



8.3. The Client agrees to pay the costs of repair, maintenance or replacement 
of the Scanner as a result of damage, regular usage or loss of the Scanner 
by the Client.

8.4. CBD reserves the right to amend or vary its fees and charges related to 
the Service from time to time by mutual agreement with the Client.

8.5. The Client authorizes CBD to deduct fees and charges due from the 
Client’s Account. The Client undertakes to ensure that its Account is 
sufficiently funded to cover for such fees and charges. In the event that 
the Client’s Account does not have sufficient funds to cover such fees 
and charges, the Client shall pay such shortfall on demand and agrees 
that any of the Client’s other Accounts with CBD, irrespective of their 
designation, may be debited with the relevant payments or amounts due 
or any part thereof.

9. LIABILITY AND INDEMNITY

9.1. Except to the extent its own fraudulent, willful or negligent acts or omissions 
cause loss or damage CBD will not be responsible for and excludes all 
liability for loss or damage (including any indirect or consequential loss or 
damage) that the Client may suffer or incur by reason or in connection with 
the Client’s use of the Service whether or not it is attributable to CBD, its 
agents or employees including (without limitation): 

(i) any act or omission of CBD, its agents or employees in relation to the 
Service or the Client’s use of the Service;

(ii) the inability on the Client’s part to access the Service through a 
telecommunications network or where access to the Service is 
overloaded, suspended, terminated or otherwise unavailable or 
unsatisfactory for whatever reason; 

(iii) where CBD acts on an Instruction purporting to be, but which is not 
in fact, from an authorised User; 

(iv) if for any reason the Service system fails, is unavailable or does not 
perform as expected or required; 

(v) any error contained in an Instruction or any delays in complying with 
an Instruction; and 

(vi) any other matter in respect of which liability is excluded under these 
terms and conditions. 

9.2. The Client will indemnify CBD fully against any liability, loss or damage 
suffered or incurred by CBD howsoever arising and by whomsoever 
caused, whether arising directly or indirectly from the Client’s use and 
operation of the Service or the Client’s access to the Service, except to 
the extent such liability, loss or damage is due to the willful acts or gross 
negligence of CBD. 

9.3. The Client will indemnify and continue to hold indemnified CBD in full for 
any claims or demands made by any person against CBD in consequence 
of CBD having acted in accordance with an Instruction. 

9.4. CBD will not be responsible for any loss of or damage to the Client’s data, 
software, computer, telecommunications or other equipment’s caused as 
a result of iPrint service.

9.5. The Client irrevocably agrees to release CBD and hold CBD harmless 
from  and against all actions, suits proceedings, costs, claims, demands, 
charges, expenses, losses and liabilities however arising out of or in 
connection with the provision of the Services, including but not limited to 
the following:

(a) CBD having acted in good faith in accordance with the Client’s 
Instructions using the Service, notwithstanding that such 
Instruction(s) may have been initiated or transmitted in error or 
fraudulently altered, misunderstood or distorted in the lines of 
communication or transmission; or

(b) CBD having refrained from acting in accordance with the Client’s 
instructions by reason of failure of actual transmission thereof to CBD 
or receipt by CBD for whatever reason, whether connected with fault 
failure of the internet connection or the sending or receiving machine; 
or

(c) CBD having refrained from acting in accordance with the Client’s 
instructions or processing any cheque, if (i) by doing so it shall be in 
breach of any law, regulation, or (ii) it suspects that there may be any 
fraud or illegality (including, without limitation any breach of Central 
Bank of the UAE regulations relating to money laundering); or (iii) 
instructed to do so by the Central Bank of the UAE, a competent 
court of law, law enforcement agency or other regulatory authority.

يوافق العميل على �سداد تكاليف اإ�سالح املا�سح ال�سوئي اأو �سيانته اأو ا�ستبداله، نتيجة   3-8

ال�سوئي من طرف  املا�سح  اأو �سياع  اأو اال�ستخدام االعتيادي،  له من �سرر  ملا يحدث 

العميل.

ال�سلة  ذات  والر�سوم  االأتعاب  تغيري  اأو  تعديل  يف  بحقه  التجاري  دبي  بنك  يحتفظ   4-8

باخلدمة من حني الآخر من خالل االتفاق امل�سرتك مع العميل.

يفو�ص العميل بنك دبي التجاري خل�سم االأتعاب والر�سوم من ح�ساب العميل.  ويتعهد   5-8

كذلك العميل ب�سمان متويل احل�ساب ب�سورة كافية لتغطية هذه االأتعاب والر�سوم.  يف 

حال مل تتوافر االأموال الكافية يف ح�ساب العميل لتغطية هذه االأتعاب والر�سوم، يتعني 

على العميل اأن يدفع قيمة هذا العجز عند الطلب، كما يوافق على جواز خ�سم الدفعات 

اأو املبالغ ذات ال�سلة امل�ستحقة اأو اأي جزء منها من اأي ح�سابات اأخرى للعميل لدى بنك 

دبي التجاري، بغ�ص النظر عن م�سمى هذه احل�سابات. 

املـ�ســـوؤولـيـة والـتـعـــويـ�ض   -9

ما مل تكن اخل�سارة اأو ال�سرر نتيجة اأي ت�سرف احتيايل اأو متعمد اأو اإهمال من جانب   1-9

اأو  خ�سائر  اأي  ذلك  يف  )مبا  �سرر  اأو  خ�سارة  اأي  م�سئولية  البنك  يتحمل  لن  البنك، 

تعوي�سات غري مبا�سرة اأو نا�سئة( حتملها العميل اأو تكبدها ب�سبب ا�ستخدامه للخدمة اأو 

فيما يتعلق بها، �سواء كانت تلك اخل�سارة اأو ال�سرر ب�سبب البنك اأو وكالئه اأو موظفيه 

اأم ال، مبا يف ذلك )على �سبيل املثال ال احل�سر(:

اأي ت�سرف اأو اإهمال من جانب البنك اأو موظفيه اأو وكالئه فيما يتعلق باخلدمة   )1(

اأو ا�ستخدام العميل للخدمة 

عدم قدرة العميل الو�سول اإىل اخلدمة عن طريق �سبكة االت�ساالت اأو اإذا كان   )2(

هناك �سغط على الو�سول اإىل اخلدمة اأو اإذا مت اإيقافها اأو اإنهائها اأو اإذا اأ�سبحت 

غري متاحة اأو غري مر�سية اأي �سبب من االأ�سباب.

عندما يت�سرف البنك يف �سوء تعليمات من املفرت�ص اأنها �سادرة عن امل�ستخدم   )3(

املفو�ص، ولكنها لي�ست كذلك

اإذا حدث ق�سور يف نظام اخلدمة الأي �سبب من االأ�سباب اأو اأ�سبح غري متاح اأو ال   )4(

يعمل على النحو املتوقع اأو املطلوب

اأي خطاأ وارد يف التعليمات اأو اأي تاأخري يف تنفيذ التعليمات  )5(

اأي اأمر اآخر ت�ستثنى منه امل�سوؤولية مبوجب هذه البنود وال�سروط  )6(

اأو  البنك  حتملها  �سرر  اأو  خ�سارة  اأو  م�سئولية  اأي  �سد  بالكامل  العميل  البنك  يعو�ص   2-9

اأو غري  مبا�سرة  ب�سورة  نا�سئة  اأكانت  �سواء  بها،  ت�سبب  اأو من  �سببها  كان  اأيا  تكبدها 

مبا�سرة من ا�ستخدام العميل وت�سغيله للخدمة اأو و�سوله اإليها، ما مل تكن تلك امل�سوؤولية 

اأو اخل�سارة اأو ال�سرر نتيجة اأي ت�سرف متعمد اأو اإهمال من جانب البنك.

يعو�ص العميل البنك ويدراأ االأذى عنه بالكامل �سد اأي مطالبات اأو دعاوى يرفعها اأي   3-9

�سخ�ص �سد البنك نتيجة ت�سرف البنك وفقا الأية تعليمات من العميل.

اأو  الربجميات  اأو  بالبيانات  يلحق  اأو �سرر  اأي خ�سارة  امل�سوؤولية عن  البنك  يتحمل  لن   4-9

اأجهزة احلا�سوب اأو اأنظمة االت�ساالت اأو غريها من املعدات اخلا�سة بالعميل، نتيجة 

.iPrint ا�ستخدام خدمة الطباعة االإلكرتونية

مقابل  وتعوي�سه  البنك  ذمة  اإبراء  على  فيها  للرجوع  قابلة  غري  ب�سورة  العميل  يوافق   5-9

والر�سوم  واملطالبات  والتكاليف  الق�سائية،  واالإجراءات  والدعاوى  الق�سايا  جميع 

يف  مبا  اخلدمات،  تقدمي  عن  والنا�سئة  كانت،  اأميا  وااللتزامات  واخل�سائر  امل�ساريف 

ذلك ما يلي على �سبيل املثال ال احل�سر:

ت�سرف البنك بح�سن نية طبقا لتعليمات العميل با�ستخدام اخلدمة، على الرغم  )اأ( 

من اأن تلك التعليمات قد تكون نتجت اأو نقلت باخلطاأ اأو تغريت اأو اأ�سيئ فهمها 

اأو �سوهت ب�سورة احتيالية يف خطوط االت�سال اأو البث 

امتناع البنك عن العمل وفق تعليمات العميل ب�سبب عطل يف البث الفعلي لتلك  )ب( 

اأكان  �سواء  ال�سبب،  كان  مهما  لها،  البنك  ا�ستالم  يف  اأو  البنك  اإىل  التعليمات 

مرتبط بتعطل االت�سال باالإنرتنت اأو يف اآلة االإر�سال اأو اال�ستالم

امتناع البنك عن الت�سرف وفق تعليمات العميل اأو معاجلة اأي �سيك، يف احلاالت  )ج( 

لديه �سك يف  2- كان  اأو نظام عند قيامه بذلك،  1- خرقه الأي قانون  التالية: 

احتمالية وجود اأي من �سور االحتيال اأو عدم القانونية )مبا يف ذلك على �سبيل 

املثال ال احل�سر اأي خرق للوائح امل�سرف املركزي باالإمارات العربية املتحدة، 

اأن يفعل ذلك من جانب امل�سرف  اإليه  اأوعز   -3 ذات ال�سلة بغ�سيل االأموال(، 

اإنفاذ  هيئة  اأو  ال�سلة،  ذات  املحكمة  اأو  املتحدة،  العربية  باالإمارات  املركزي 

القانون، اأو اأي �سلطة تنظيمية اأخرى.

Page 6 of 10



10. TERMINATION

10.1. CBD may, in its absolute discretion, suspend or terminate the Client’s 
use of the Service in whole or in part at any time with immediate effect 
without prior notification to the Client, including (without limitation) 
where it determines that it is necessary in order to protect the security 
of the Service or the interests of CBD.  In all other circumstances, CBD 
must give the client at least thirty (30) days’ prior written Notice of any 
suspension or termination of the Client’s use of the IBusiness Service. 

10.2. The Client may terminate the Client’s use of the Service by written Notice 
of termination to CBD. Such termination: 

(a) notwithstanding clause 13, will not be effective unless the Notice of 
termination is actually received by CBD at the address specified in 
clause 16; 

(b) will take effect from 5pm Dubai time on the Business Day after the 
day on which CBD actually receives Notice of termination; and 

(c) will not affect any obligations incurred by the Client in respect of use 
of the Service prior to termination. 

10.3. All moneys due and owing to CBD in connection with the Service, if not 
already due and payable, will immediately become due and payable upon 
the date that CBD actually receives Notice of termination.

11. VARIATIONS

11.1. These terms and conditions may be altered, amended or added to by 
CBD by giving at least 30 days’ Notice. However before implementing 
these changes the Client will be given advance intimation of such 
changes to the agreement. 

11.2. CBD has the right, in its sole discretion, to change or cancel any of the 
services that comprise the Service. 

12. ASSIGNMENT

12.1. The Client must not in any way assign or transfer to any other person any 
of the Client’s rights and interests under these terms and conditions. 

12.2. CBD may assign any of its rights and interests under these terms and 
conditions without the Client’s consent. 

13. NOTICES

13.1. A Notice given by CBD to the Client will be deemed to be duly given or 
made: 

(a) if it is:

(i) in writing signed by an authorised officer of CBD; and 

(ii) left at the address of the first-named party in the Application 
Form, sent by courier, sent by prepaid ordinary post (airmail if 
posted in or from a place outside Dubai) to that party’s address, 
or sent by facsimile to that party’s facsimile number; or 

(b) if it is given or made electronically from CBD to the Client provided 
that any Notice given pursuant to Clause 10 may not be given or 
made electronically. 

13.2. A Notice given by the Client to CBD (at the below given address)  will be 
deemed to be duly given or made if it is: 

(a) in writing signed by the Client; and 

(b) left at CBD’s address, sent by courier, sent by prepaid ordinary post 
(airmail if posted in or from a place outside Dubai) to CBD’s address, 
or sent by facsimile to CBD’s facsimile number. 

Bank Address:

Commercial Bank of Dubai   
P. O. Box: 2668, 
Dubai, U.A.E.

13.3. A posted letter or facsimile is taken to be received: 

(a) In the case of a letter sent by courier, on the day of the courier’s 
signed receipt or, if such day is not a Business Day, on the following 
Business Day. 

(b) in the case of a posted letter, on the third (seventh, if posted to or 
from a place outside Dubai) day after posting; and 

الإنـهــــاء  -10

العميل للخدمة ب�سكل كلى  اإنهاء ا�ستخدام  اأو  اأن يقوم بوقف  للبنك وفق تقديره  يجوز   1-10

)على  ذلك  يف  مبا  العميل  اإىل  م�سبق  اإ�سعار  دون  الفور  على  و  وقت  اأي  يف  جزئي  اأو 

�سبيل املثال ال احل�سر( اإذا قرر البنك اأن ذلك الوقف اأو االإنهاء �سروري حلماية اأمن 

اخلدمات اأو م�سالح البنك . ويف جميع االأحوال على البنك تقدمي اإخطار خطي م�سبق 

بثالثني )30( يوما على االأقل اىل العميل باأي وقف اأو اأنهاء ال�ستخدام خدمة االعمال 

.)IBusiness( االإلكرتونية

يجوز للعميل اأن ينهي ا�ستخدامه للخدمة عن طريق تقدمي اإخطار خطي باالإنهاء اإىل   2-10

البنك:

فعليا  البنك  ي�ستلم  ما مل  االإنهاء  هذا  ي�سري  لن   ،13 البند  ورد يف  ما  بخالف  )اأ( 

اإخطار االإنهاء على العنوان املبني بالبند 16

ي�سري االإنهاء من ال�ساعة اخلام�سة م�ساءا بتوقيت دبي من يوم العمل الذي يلي  )ب( 

ا�ستالم البنك فعليا الإخطار االإنهاء.

لن يوؤثر االإنهاء على اأي التزامات حتملها العميل فيما يتعلق با�ستخدام اخلدمة  )ج( 

قبل اإنهاءها

ت�سبح جميع املبالغ امل�ستحقة اإىل البنك مقابل ا�ستخدام العميل للخدمة واجبة ال�سداد   3-10

الفعلي  البنك  ا�ستالم  تاريخ  يف  وذلك  ا�ستحقاقها،  موعد  يحن  مل  لو  حتى  الفور  على 

الإخطار االإنهاء.

الـتـغـيـيـــــرات   -11

يجوز للبنك تعديل هذه البنود وال�سروط اأو تغيريها اأو اإجراء اإ�سافة عليها عن طريق   1-11 

تقدمي اإخطار م�سبق بثالثني )30( يوما على االأقل. ولكن قبل تطبيق هذه التغيريات، 

يقدم اإىل العميل اإ�سعار م�سبق باأي تعديالت تطراأ على االتفاقية.

يحق للبنك وفق تقديره املطلق اأن يقوم بتغيري اأو اإلغاء اخلدمات التي ت�سمنتها اخلدمة.  2-11

الـتـنـــــــازل   -11

12-1 يحظر على العميل يف جميع االأوقات القيام بنقل اأي حق اأو م�سلحة مبوجب هذه البنود 

وال�سروط اأو التنازل عنها اإىل اأي �سخ�ص اآخر.

12-2 يجوز للبنك اأن يتنازل عن حقوقه وم�ساحله مبوجب هذه البنود وال�سروط دون موافقة 

العميل.

الإخـطـــــارات   -12

13-1 اأي اإخطار يوجهه البنك اإىل العميل يعترب �سحيحا، 

يف حالة: )اأ( 

مت تقدميه كتابيا ووقع عليه امل�سوؤول املفو�ص للبنك  )1(

�سلم يف عنوان الطرف املذكور ا�سمه اأو ال يف منوذج الطلب اأو مت اإر�ساله   )2(

عن طريق خدمة ال�سحن ال�سريع اأو عن طريق الربيد املدفوع مقدما )اأو 

الربيد اجلوي يف حالة اإر�ساله من اأو اإىل مكان خارج دبي( اإىل عنوان ذلك 

الطرف، اأو اإذا اأر�سل عرب الفاك�ص اإىل رقم الفاك�ص اخلا�ص بذلك الطرف

اإذا قدم اأو اأر�سل الكرتونيا من البنك اإىل العميل عن طريق اخلدمة �سريطة عدم  )ب( 

اإر�سال اأي اإخطار مطلوب تقدميه عمال بالبند 10 ب�سورة اإلكرتونية.

اأدناه( يعترب �سحيحا يف  اإىل البنك )على العنوان املبني  اإخطار مقدم من العميل  اأي   2-13

حالة:

قدمه العميل يف �سورة كتابية  )اأ( 

�سلم يف عنوان البنك اأو اأر�سل عن طريق خدمة ال�سحن ال�سريع اأو عن طريق الربيد  )ب( 

املدفوع مقدما )اأو الربيد اجلوي يف حالة اإر�ساله من اأو اإىل مكان خارج دبي( اإىل 

عنوان البنك، اأو اإذا اأر�سل عرب الفاك�ص اإىل رقم الفاك�ص اخلا�ص بالبنك.

عنوان البنك:  

بنك دبي التجاري   

�ص.ب: 2668  

دبي - االمارات العربية املتحدة   

يعترب اأي خطاب مر�سل عرب الربيد اأو الفاك�ص مت ا�ستالمه على النحو التايل:  3-13

يوم  يف  اال�ستالم  يكون  ال�سريع،  ال�سحن  خدمة  عرب  املر�سل  اخلطاب  حالة  يف  )اأ( 

توقيع �سركة ال�سحن باال�ستالم. ويف حال مل ي�سادف ذلك اليوم يوم عمل، يكون 

يف يوم العمل التايل.

يف حالة اإر�سال اخلطاب عرب الربيد، يكون ا�ستالمه يف اليوم الثالث )اأو ال�سابع  )ب( 

اإذا مت اإر�ساله من اأو اإىل مكان خارج دبي( من تاريخ اإيداعه مبكتب الربيد.
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(c) in the case of a facsimile, on production of a transmission report by 
the machine from which the facsimile was sent which indicates that 
the facsimile was sent in its entirety to the facsimile number of the 
recipient. 

13.4. A Notice delivered in accordance with clause 13.1(b) is deemed to be 
received when it enters the Client’s computer and is effective when 
received even if no person is aware of its receipt (provided that if such 
Notice is received on a day which is not a Business Day it will be deemed 
received on the next Business Day).

14. RELATIONSHIP OF CBD AND THE CLIENT

Except as expressly provided in this agreement: 

(a) nothing in this agreement is intended to constitute a fiduciary relationship 
or an agency, partnership or trust; and 

(b) no party has authority to bind the other party. 

15. SEVERABILITY

Any term of this agreement that is wholly or partially void or unenforceable 
is severed to the extent that it is void or unenforceable. The validity or 
enforceability of the remainder of this agreement is not affected. 

16. COUNTERPARTS

This agreement may be executed in any number of counterparts, each of 
which, when executed, is an original. Those counterparts together make one 
instrument. 

17. GOVERNING LAW

These terms and conditions shall be governed by and interpreted according 
to the law of the United Arab Emirates and each of the parties submits to the 
jurisdiction of the courts of the United Arab Emirates. 

18. ENTIRE AGREEMENT

The approved Application Form, any approved Additions/Amendment Request 
Forms and these terms and conditions are the entire agreement between the 
Client and CBD in respect, and all other terms, undertakings and warranties 
are excluded. 

Signed by the parties’ duly authorised representatives 

_____________________________________________________________________

يف حالة االإر�سال عرب الفاك�ص، يكون ا�ستالمه يف يوم �سدور تقرير االإر�سال من  ج( 

ماكينة الفاك�ص امل�ستخدمة يف االإر�سال على النحو الذي ي�سري اإىل اإر�سال الفاك�ص 

بالكامل اإىل رقم الفاك�ص اخلا�ص بامل�ستلم.

اإىل جهاز  و�سوله  ا�ستالمه عند  يعترب قد مت  13-1 )ب(  البند  وفق  يقدم  اإخطار  اأي   4-13

الكمبيوتر اخلا�ص بالعميل، ويعترب �ساريا مبجرد ا�ستالمه، حتى لو مل يعلم اأي �سخ�ص 

بو�سوله )�سريطة اأنه يف حال ا�ستالم هذا االإخطار يف يوم ال ي�سادف يوم عمل، فاإنه 

يعترب قد مت ا�ستالمه يف يوم العمل التايل(.

العالقة بني بنك دبي التجاري والعميل  -14

14-1 با�ستثناء ما هو من�سو�ص عليه �سراحة يف هذه االتفاقية:

بني  احتاد  اأو  �سراكة  اأو  وكالة  اأو  ائتمان  عالقة  ي�سكل  ما  االتفاقية  هذه  تت�سمن  ال  )اأ( 

الطرفني

ال ميلك اأي طرف �سالحية حتميل اأي التزام يف حق الطرف االآخر )ب( 

قابلية الف�سل بني البنود   -14

يف حال ثبات بطالن اأو عدم قابلية نفاذ اأي من اأحكام هذه االتفاقية ب�سكل كلي اأو جزئي، يتم 

ف�سل هذا احلكم طبقا لنطاق هذا البطالن اأو عدم النفاذ، دون اأن يوؤثر ذلك على �سحة اأو 

قابلية نفاذ باقي اأحكام االتفاقية.

الن�سخ   -15

يجوز حترير هذه االتفاقية يف اأي عدد من الن�سخ، على اأن متثل كل ن�سخة، عند التوقيع عليها، 

ن�سخة اأ�سلية لهذه االتفاقية. وت�سكل جميعها �سندا واحدا.

القانون املنظم   -16

تخ�سع هذه البنود وال�سروط وتف�سر وفقا لقوانني دولة االإمارات العربية املتحدة. ويوافق كل 

طرف على اخل�سوع الخت�سا�ص حماكم دولة االإمارات العربية املتحدة.

جممل التفاقية   -17

ميثل منوذج الطلب املعتمد واأي مناذج طلب اإ�سافة / تعديل، اإىل جانب هذه البنود وال�سروط 

جممل االتفاق بني العميل والبنك يف هذا ال�سدد، على اأن يتم ا�ستبعاد جميع البنود والتعهدات 

وال�سمانات االأخرى.

وقع الطرفان على االتفاقية من خالل املفو�سني بالتوقيع اأ�سوال عن كال الطرفني.

______________________

_________________________________________________________________
املفو�ص بالتوقيع وختم ال�سركة

Authorized Signature and Company Stamp

_________________________________________________________________
Name                                                                                                  اال�س��م

_________________________________________________________________
Title                                                                                        امل�سمى الوظيفي

_________________________________________________________________
Date                                                                                                   التاريخ

_________________________________________________________________
املفو�ص بالتوقيع وختم ال�سركة

Authorized Signature and Company Stamp

_________________________________________________________________
Name                                                                                                  اال�س��م

_________________________________________________________________
Title                                                                                        امل�سمى الوظيفي

_________________________________________________________________
Date                                                                                                   التاريخ

For Bank Use Only ال�ستخدام البنك فقط

_________________________________________________________________
Signature and stamp on behalf of Commercial Bank of Dubai

_________________________________________________________________
التوقيع واخلتم بالنيابة عن بنك دبي التجاري
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امـللحق االأول -  اآخر موعـد لقيد الودائع يف احل�ساب

Annexure 1 – Cut-Off Times

Activity Cut-Off

Scanning of 
value-dated 
cheques for 
clearing

10:00 AM for same day clearing 
of Outward Clearing Cheques.

3:00 PM for same day clearing of 
On-Us Cheques.

Any cheques submitted after 
cut-off will be processed in the 
next working day.

Submission of 
original cheques

Within two (2) Business Days 
from scanning the cheque on 
iCollect

Scanning of 
Post-Dated 
Cheques

Before 10:00 AM at least two 
(2) Business Days from the 
value date for Outward Clearing 
Cheques.

Before 3:00 PM at least two (2) 
Business Days from the value 
date for On-Us Cheques.

Any cheques submitted after 
cut-off will be processed in the 
next working day.

Withdrawal 
or Deferment 
of PDC via 
iBusiness

Before 10:00 AM at least two (2) 
Business Days from the value 
date.

اأخر موعد لقيد الودائع يف احل�سابالن�ساط

امل�سح ال�سوئي لل�سيكات 

املوؤرخة بتاريخ ا�ستحقاق 

القيمة بغر�ص ال�سرف 

يف متام ال�ساعة 10:00 �سباحا ل�سرف �سيكات 

املقا�سة ال�سادرة يف اليوم نف�سه. 

يف متام ال�ساعة 3:00 م�ساءا ل�سرف ال�سيكات 

.)On-Us( امل�سحوبة على نف�ص احل�ساب امل�سريف

اأي �سيكات مقدمة عقب اآخر موعد لقيد

الودائع يف احل�ساب �ستتم معاجلتها يف يوم 

العمل التايل.

يف غ�سون يومني عمل اعتبارا من تاريخ امل�سح تقدمي ال�سيكات االأ�سلية 

ال�سوئي لل�سيك با�ستخدام خدمة التح�سيل 

.)iCollect( عرب االإنرتنت

امل�سح ال�سوئي لل�سيكات 

موؤجلة الدفع

قبل ال�ساعة 10:00 �سباحا يف غ�سون يومني 

عمل على االأقل اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق 

القيمة ل�سيكات املقا�سة ال�سادرة. 

قبل ال�ساعة 3:00 م�ساءا يف غ�سون يومني 

على االأقل اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق القيمة 

لل�سيكات امل�سحوبة على نف�ص احل�ساب 

.)On-Us( امل�سريف

اأي �سيكات مقدمة عقب اآخر موعد لقيد 

الودائع يف احل�ساب �ستتم معاجلتها يف يوم 

العمل التايل.

�سحب اأو تاأجيل ال�سيكات 

موؤجلة الدفع من خالل 

خدمة االأعمال االإلكرتونية 

)iBusiness(

قبل ال�ساعة 10:00 �سباحا يف غ�سون يومني 

عمل على االأقل اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق 

القيمة.
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Item Pricing

Scanner

Scanner 
Installation and 
Implementation 
Fee

Monthly 
maintenance 
Fee

Daily
Collection
by Courier 
(iDOC) 

الـ�ســـــعـرالـبـنـد 

املا�سح ال�سوئي

اأجرة

تثبيت املا�سح 

ال�سوئي

وت�سغيله

ر�سوم

ال�سيانة

ال�سهرية

التح�سيل اليومي من 

جانب وكيل ال�سحن 

)خدمة التوثيق عرب 

)iDOC – االإنرتنت

Note:  Fees and charges in relation to the provision of 
iBusiness may apply, subject to the iBusiness terms and 
conditions. 

مالحـظـة:  يج�وز تطبيق االأج�ور والر�س�وم اخل�ا�س�ة ب�ت�زوي�د خ�دم�ة 

االأع�مال االإلك�رتونية iBusiness، مع مراع�اة البن�ود وال�س�روط اخل�ا�س�ة 

به�ذه اخل�دم�ة.

امـللحق الثاين – ورقــــــــة االأ�ســــــــعـار

Annexure 2 – Pricing Sheet
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