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الأحكام وال�شروط العامة لت�شغيل ح�شابات ال�شركات

ت�سري �عتبارً� من )       ( �أبريل 2016

�ل�سركات  ح�سابات  بت�سغيل  �لعامة  و�ل�سروط  �لأحكام  هذه  ت�سري  �أعاله،  �ملذكور  �لتاريخ  من  �عتبارً� 

�ل�سركات  كافة ح�سابات  �لأحكام )على  لهذه  وفقًا  لآخر  تعديلها من وقت  يتم  )“�لأحكام”( )ح�سبما 

�لقائمة و�جلديدة و�لتي ن�سغلها لك.

لأحكام  �حل�سابات  تلك  تخ�سع  حيث  �ل�سخ�سية  �لبنكية  ح�ساباتنا  على  تنطبق  ل  �لأحكام  هذه  �إن 

منف�سلة. 

جانب  �إىل  �آم��ن  مكان  يف  بها  و�لحتفاظ  بعناية  �لتالية  و�لأحكام  �ل�سروط  على  �لط��الع  منك  نرجو 

�ل�سروط و�لأحكام �ل�سارية على �حل�سابات �خلا�سة و�خلدمات �لأخرى )مثل بطاقات �خل�سم لالأعمال 

وبطاقات �ئتمان �ل�سركات وموقع �لقنو�ت �للكرتونية من بنك دبي �لتجاري، خدمة �لإ�سعار �لإلكرتوين 

�لق�سرية،  �لن�سية  للر�سائل  �مل�سريف  �لتجاري  خدمة  �مل�سرفية،  �لهاتفية  �لتجاري  خدمة  �لتجاري، 

�خلدمات �مل�سرفية عرب �لنرتنت(.

هذه �ل�سروط حتكم �لعالقات �مل�سرفية بينك وبني �لبنك. تعترب مقبولة من قبلك وت�سكل جزءً� ل يتجز�أ 

من �لعالقات �لتعاقدية بينك وبني �لبنك متى ما قمت بال�سرت�ك يف �حدى �خلدمات �ملقدمة من �لبنك 

)�عتبارً� من �لتاريخ �أعاله( �سوف:

وعلى  �لدولة  يف  )لدينا  �لود�ئع  �أو  �جلارية  �سو�ء  �لتجارية(  ح�ساباتك  كافة  على  تنطبق  	•
و�سروط  لأحكام  �خلا�سعة  �لتجارية  �حل�سابات  با�ستثناء  �حل�سابات(  لهذه  ت�سغيلك 

على  ين�ص  خا�سًا  حكمًا  تت�سمن  و�لتي  وبيننا  بينك  خطيًا  �سر�حة  عليها  متفق  منف�سلة 

��ستبعاد تطبيق �لأحكام على تلك �حل�سابات �خلا�سة( )وي�سار �إىل �أي ح�ساب خا�ص كهذ� 

ب“ح�ساب”(

تو�سح �لتز�ماتنا جتاهك و�لتز�ماتك جتاهنا؛ و/�أو 	•
�أي  على  تنطبق  �أخ��رى  و�سروط  �أحكام  مبوجب  ت�ستكمل  �أو  تعدل  �أن  �لأحكام  لهذه  ميكن  	•

ح�ساب حمدد �أو �أي خدمات م�سرفية �أخرى

بزيارة  �لر�سوم  تعرفة  على  وكذلك  �ل�سارية  �لأحكام  �أحدث  من  حديثة  ن�سخة  على  �حل�سول  ميكنك 

موقعنا على �لنرتنت �أو من خالل زيارة �أحد فروعنا.

التعريفات والتف�شري

يكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية و�مل�ستخدمة يف هذه �لأحكام �ملعاين �ملبينة �أدناه:  

ي�سغله  �لذي  �لذ�تية  �خلدمة  جهاز  �أو  �لآيل  �جلهاز  تعني   )  ATM(الآيل ال�شراف  اأجهزة   

�لبنك �أو �لتي ت�سغله �أي موؤ�س�سة مالية �أخرى.

�شلطة تعني �أي هيئة ق�سائية �أو �إد�رية �أو تنظيمية، �أي حكومة �أو موؤ�س�سات تابعة للحكومة، �أو   

جهاز �أو �سلطة حكومية، م�سلحة �ل�سر�ئب، هيئة �لأور�ق �ملالية، �ملحاكم بكل درجاتها، �لبنك 

�ملركزي �أو �أي من �ل�سلطة �لتنفيذية، �أو �أي جهة لها ولية ق�سائية على �لبنك �أو �أي من �ل�سركات 

�لتابعة للبنك.

رمز تعريف البنك ) BIC( يعني رمز �لتعريف �خلا�ص بالبنك �ملعني .  

الفروع تعني فروع �لبنك يف �لدولة.   

يوم العمل يعني �أي يوم با�ستثناء �جلمعة و�ل�سبت و�لذي يكون فيه �لبنك مفتوحًا للعمل   

�إىل  �لفوري  �لو�سول  من  ميكنك  خا�ص  وديعة  ح�ساب  �أي  يعني  �لطلب  حتت  وديعة  ح�شاب   

�أمو�لك يف عملة �لدولة و�لذي ترتتب عليه فائدة.

البطاقات تعني �أي �أو جميع بطاقات �خل�سم �أو بطاقات �لئتمان �ملرتبطة بح�ساب.  
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�ل�سادر  �ل�سيك  باإر�سال  �إم��ا  �سنقوم  �أننا  يعني  الدولة  خارج  من  �شادر  �شيك  حت�شيل   

�ل�سيك  �أو مترير  �إىل �لبنك �مل�سحوب عليه �ل�سيك لغايات حت�سيله  من خارج �لدولة مبا�سرة 

�ل�سادر من خارج �لدولة من خالل نظام �ملقا�سة �مل�ستخدم يف �لدولة �لتي �سيتم فيها تقدمي 

�ل�سيك �ل�سادر من خارج �لدولة لل�سرف.

التزامات المتثال تعني �لتز�مات �لبنك �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك على �لمتثال لأية:   

قو�نني �أو �لتوجيهات �لدولية و�ل�سيا�سات �لد�خلية و�لإجر�ء�ت، �أ( 

�أي طلب �سادر من �ل�سلطة �ملخت�سة �أو �لتقارير �أو �لإجر�ء�ت �لتجارية لغاية �لتقارير، �أو  ب( 

�لإف�ساح �أو غريها من �للتز�مات مبوجب �لقانون و

�لقو�نني �لتي تطلب �لبنك للتحقق من هوية �لعمالء. ج( 

ال�شخ�ص املت�شل يعني �ل�سخ�ص �أو �جلهة حيث �ملعلومات )مبا يف ذلك �لبيانات �ل�سخ�سية   

�أو �ملعلومات �ملتعلقة بال�سر�ئب( يتم توفريها من قبل �أو بالنيابة عنك لأي من �ل�سركات �لتابعة 

لك،  بالن�سبة  �خلدمات.  تقدمي  طريق  عن  للبنك  �لتابعة  �ل�سركات  من  �أي  قبل  من  �أو  للبنك 

�سخ�ص مت�سل قد ي�سمل ولكن ل يقت�سر على كفيلك، ع�سو جمل�ص �لإد�رة �أو رئي�ص تنفيذي يف 

�ل�سركة، �ل�سركاء، �أو �ملالك �ملنتفع �أو و�سي، �مل�ستفيد من �ملدفوعات، حامل �حل�ساب، ممثلك 

�أو وكيلك، �أو �أي �سخ�ص �آخر �أو جهة تكون ذ�ت �سلة معك يف �لعالقة �مل�سرفية مع �لبنك �أو �أي 

من �ل�سركات �لتابعة للبنك.

الت�شال بنا �أو اإبالغنا �أو عند �لطلب تعني �أي من �لأمور �لتالية:  

زيارة �أي من فروعنا �لتجارية و/�أو �لجتماع مبدير �لعالقات. 	•
.https://www.cbd.ae/  زيارة موقع �لبنك على �لنرتنت 	•

الأ�شخا�ص امل�شيطرون يعني عمومًا �لأفر�د �لذين ميار�سون �ل�سيطرة على �ملن�ساأة.  

الدولة تعني �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

�ل�سريبية  �ملعلومات  و/�أو  �ل�سرية،  �ملعلومات  �ل�سخ�سية،  �ملعلومات  تعني  العميل  معلومات   

�ملتعلقة بك �أو �لأ�سخا�ص �مل�سيطرون )بالإ�سافة �ىل �لك�سوفات و�لإعفاء�ت و�ملو�فقات(.

اإ�شعار العميل يعني �إ�سعار مر�سل �إليك عن طريق �لربيد �لعادي �أو ر�سالة ك�سف �حل�ساب �أو   

�لربيد �للكرتوين �أو ر�سالة �لكرتونية حممية �أو عن طريق �أي و�سيلة تتيح �إر�سال �إ�سعار لأي من 

عمالء �لبنك.

اخل�شم املبا�شر يعني دفعة ثابتة )بالعملة �ملحلية( من ح�ساب مت تفوي�سنا بالدفع منه حل�ساب   

�سخ�ص يف �لدولة بال�ستناد لطلب من بنك ذلك �ل�سخ�ص. يجوز �أن يكون مبلغ/مبالغ وتاريخ/

تو�ريخ �لدفع ثابتة �أو متغرية.

اجلرائم القت�شادية تعني غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لرهاب ومتويل �نت�سار �لأ�سلحة و�لف�ساد   

�أو حماولت  و�لتهرب �ل�سريبي و�لحتيال و�لتهرب من �لعقوبات �لقت�سادية و/�أو �خلروقات 

خرق �أو �لتحايل على �لقو�نني و�لأنظمة �ملتعلقة بهذه �لأمور.

خماطر  �إد�رة  ن�ساط  تعريف  �ستجدون  القت�شادية  اجلرائم  خماطر  اإدارة  ن�شاط   

�جلر�ئم �لقت�سادية يف �ملادة رقم 12٫9.

ال�شيك ال�شادر من خارج الدولة يعني �سيك �أو �سند م�سابه �إما:  

يف عملة خمتلفة عن عملة �حل�ساب �لذي طلب �أن يودع به �ل�سيك؛ �أو  �أ( 

م�سحوب على ح�ساب يقع خارج �لدولة. ب( 

العملة الأجنبية تعني �أي عملة غري عملة �لدولة.  

البنك يعني بنك دبي �لتجاري �ص.م.ع.  

ال�شركات التابعة للبنك تعني �ل�سركات �لتابعة للبنك و/�أو فروعها و�ل�سركات ذ�ت �لعالقة   

و�أي من فروعها و�أي ع�سو �أو مكتب لهذه �ل�سركات.

CBD E-Channels تعني موقع �ملعلومات و�ملعامالت �خلا�ص بالبنك على  �سبكة �لنرتنت.   

IBAN هو رقم �حل�ساب �مل�سريف �لدويل للح�ساب �ملعني.   

ت�شمل تعني مبا يف ذلك دون �حل�سر.  

حمدودة  �سركة  �إم��ا  وهي  خارجها(  �أو  �لدولة  يف  )�مل�سجلة  �ل�سركة  تعني  امل�شجلة  الهيئة   

�مل�سوؤولية �أو �سركة ت�سامن �أو �سركة م�سجلة �أخرى.

التحويل الداخلي هي دفعة بني ح�ساباتك لدينا و�مل�سجلة حتت نف�ص �ل�سم مبا يف ذلك �أو�مر   

�لتحويل �لثابتة بني تلك �حل�سابات.

يف ال�شحافة الوطنية تعني �لن�سر يف �سحيفتني حمليتني.  

احل�شاب امل�شرتك يعني �حل�ساب �ملفتوح مبوجب تعليمات �لتوقيع �مل�سرتك و�ملوقعة من قبل   

�سخ�سني �أو �أكرث.

مر��سم،  �أحكام،  قو�عد،  �لدولة،  خ��ارج  �أو  حمليًا  بها  �ملعمول  �لقو�نني  �أي  تعني  القوانني   

قر�ر�ت �إد�رية �أو �أي قر�ر�ت �سادرة من �لدولة، عقوبات، �سو�بق ق�سائية، �تفاقيات بني �أي من 

�ل�سركات �لتابعة للبنك و�أي �سلطة، �أو �تفاق �أو معاهدة بني �ل�سلطات تكون منطبقة على �لبنك 

�أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك

اخل�شارة تعني �أية مطالبات �أو ر�سوم �أو تكاليف مبا يف ذلك دون �حل�سر �أي تكاليف قانونية   

�أو �دعاء �أو دعوى  �أو �لتز�مات  �أو ديون �أو م�ساريف �أو �سر�ئب �أو خ�سائر  �أو �أ�سر�ر  �أو مهنية 

�أو مطالبة �أو حكم، مهما كانت �لتكلفة و �سو�ء كانت مبا�سرة �أو غري مبا�سرة. �أو �للتز�مات �أو 

�لتهامات �أو �لدعاوى �أو �لق�سايا �أو �ملطالبات �أو �أ�سباب رفع �لدعاوى �أو �إجر�ء�ت �ملحاكم �أو 

خ�سائر  كانت  و�سو�ء  �سببها،  �أو  ح�سابها  �لنظر عن طريقة  وب�سرف  نوعها  كان  �أيا  �لقر�ر�ت 

مبا�سرة �أو غري مبا�سرة �أو تبعية �أو جز�ئية �أو عر�سية.

ح�سابك/ من  �لدفعات  لإجر�ء  �ملفو�سني  �لأ�سخا�ص  للبنك  تبني  �لتي  �لوثيقة  تعني  التوكيل   

ح�ساباتك و�لتي تت�سمن منوذج �لتوقيع �خلا�ص باملفو�سني. يرجى �إعالمنا يف حال كان �أي من 

�ملفو�سني بالتوقيع غري قادر على �لتوقيع ل�سبب يتعلق بعجز لديه حتى نتمكن من �جر�ء ترتيبات 

بديلة.

الت�شامن يعني قيام �سخ�سني �أو �أكرث باأعمال دون ت�سجيل �سركة وذلك بهدف �لربح من تلك   

�لأعمال.

ال�شخ�ص �أو �لأ�سخا�ص يعني �أي فرد �أو موؤ�س�سة �أو �سركة �أو �سر�كة �أو حكومة �أو دولة �أو وكالة   

دولية �أو �أي جمعية �أو �سندوق �أو �ئتالف �أو �حتاد �أو �سر�كة �أو �أي من�ساأة �أخرى )�سو�ء �أكان لديه 

�سخ�سية معنوية م�ستقلة �أم ل(.

البيانات ال�شخ�شية تعني �ملعلومات �ملتعلقة ب�سخ�ص �أو موؤ�س�سة )يف تلك �لدول �لتي تطبق   

تلك  �أو  �ل�سخ�ص  ذلك  هوية  على  �لتعرف  وتتيح  �ل�سركات(  على  �ل�سخ�سية  �لبيانات  قو�نني 

بيانات ح�سا�سة )بدون ح�سر، قد  تت�سمن  �لتي قد  �ل�سخ�سية  �لبيانات  �ملوؤ�س�سة مبا يف ذلك 

ت�سمل: �لأ�سماء، �لعناوين، معلومات �لت�سال، �لعمر، تاريخ �لولدة، �جلن�سية، حمل �لإقامة، 

�حلالة �لجتماعية(. 

PIN يعني رقم �لتفعيل �ملرتبط بكل وباأي من بطاقاتك.   

�أو  �لدفع  �إج��ر�ء  فيه  يتم  �لذي  �لعمل  يوم  ي�سبق  �لذي  �لوقت  يعني  التحويل  انتهاء  موعد   

تعليمات �ل�سد�د على �لنحو �لذي ي�ستلمه به �لبنك ويختلف هذ� �لوقت لكل عملة، ولكل �أ�سلوب 

دفع ولكل تعليمات �ل�سد�د)ميكن توفري �لتفا�سيل عند �لطلب(.

امل�شتلم اأو امل�شتفيد يعني �ل�سخ�ص �لذي ي�ستلم �لدفعات وقد يكون �سخ�سًا �آخرً� �أو منظمة �أو   

�أنت �سخ�سيًا بالن�سبة لدفعة حل�ساب �آخر لديك �أو �سحب نقدي.

اجلهات الرقابية تعني م�سرف �لإمار�ت �ملركزي .   
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اخلدمات تعني   

فتح و�إغالق �حل�سابات �مل�سرفية،  �أ( 

توفري �لت�سهيالت �لئتمانية و�ملنتجات و�خلدمات �مل�سرفية �لأخرى لك،  ب( 

�لحتفاظ يف �لعالقة بينك وبني �لبنك، مبا يف ذلك �لت�سويق و�لرتويج للخدمات �ملالية �أو  ج( 

�ملنتجات ذ�ت �ل�سلة، و�أبحاث �ل�سوق، و�لتاأمني و�لتدقيق و�لأغر��ص �لإد�رية �لأخرى.

�أو  جتاري  ��سم  حتت  �أو  با�سمه/با�سمها  �أعماًل  يدير  �لذي  �ل�سخ�ص  يعني  املنفرد  التاجر   

موؤ�س�سة ل تنفرد ب�سخ�سية قانونية م�ستقلة عن مالكها )غري �لت�سامن(.

اأمر الدفع الثابت يعني دفعة منتظمة حمددة من ح�ساب حل�ساب �آخر حمدد بتو�ريخ حمددة.  

املالك يعني �أي فرد يحق له �أكرث من 01 ٪ من �لأرباح �أو ميلك �أكرث من01٪ من �أ�سهم �ل�سركة.  

تعرفة الر�شوم تعني جدول تعرفة �لر�سوم �خلا�ص باحل�سابات �لبنكية �لتجارية وتعديالتها   

من وقت لآخر و�ملتوفرة لغايات تنزيل �لبيانات من موقع �لبنك على �سبكة �لنرتنت �أو من خالل 

�لن�سخ �ملتوفرة لدى فروعنا �لتجارية.

م�شلحة ال�شرائب تعني �ل�سر�ئب �ملحلية �أو �خلارجية، �لإير�د�ت، و�ملوؤ�س�سات �ملالية.  

منوذج �شهادات ال�شرائب تعني �أي وثيقة �أ�سدرت �أو �ملطلوبة من قبل م�سلحة �ل�سر�ئب �أو   

عن طريق �لبنك للتاأكد من �لو�سع �ل�سريبي ل�ساحب �حل�ساب �أو �أي �سخ�ص مت�سل.

و�ملو�فقات،  �لتنازلت  �ملرفقة،  و�لبيانات  معلومات  �أو  وثائق  �أية  تعني  ال�شريبية  املعلومات   

�ملتعلقة ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر �ىل �لو�سع �ل�سريبي �ملتعلق بك )بغ�ص �لنظر عن ما �إذ� 

كان هذ� �لعميل هو فرد �أو �سريك يف �ل�سركة، موؤ�س�سة غري ربحية �أو �أي من�ساأة قانونية( و�أي 

مالك �أو �سخ�ص مت�سل �أو م�ستفيد يظن �لبنك �أنه يجب عليه �أن يلتزم مع م�سلحة �ل�سر�ئب �أو 

�لبنك �أو مع �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك.

ح�شاب الوديعة لأجل تعني �حل�ساب �لذي به وديعة مربوطة لأجل حمدد.  

موقع النرتنت تعني �ل�سفحات �للكرتونية �خلا�سة بالبنك و�ملتاحة للعموم على:  

https://www.cbd.ae  

“اخلا�ص به” حتمل �ملعاين �لتالية: “لك” �أو �لإ�سارة �إىل:  

للتجار �ملنفردين و�ملت�سامنني – �لأ�سخا�ص �ملالكني لالأعمال؛ 	•
للورثة �لورثة )جمتمعني ومنفردين( و�ملرحوم )ح�سب مقت�سى �حلال(؛ و 	•

و�أي  �خلريية  و�جلمعيات  و�لنو�دي  �ملحدودة  �مل�سوؤولية  ذ�ت  و�ل�سر�كات  لل�سركات  	•
جمل�ص  �أع�ساء  �حل��ال(  مقت�سى  )ح�سب  و  عمالئنا  من  كل   - م�سجلة  غري  من�ساآت 

�لإد�رة و�ملديرين و�لأع�ساء و�مل�ساهمني و�جلهات �لأخرى �مل�سوؤولة عن �إد�رة �لعمل �أو 

�جلمعية �خلريية �أو �ملن�ساأة.

بنك دبي التجاري �ص.م.ع من خالل  �إىل  بنا” ت�سري  �إىل و“نحن” و“اخلا�ص  �لإ�سارة   

فروعه يف �لدولة وخلفائه و�ملحال لهم. 

التغيريات على اأحكام و �شروط ح�شابك القائم، والتعديالت امل�شتقبلية  -1

�عتبارً� من �لتاريخ �ملذكور �أعاله )»تاريخ �لنفاذ«(، حتل هذه �ل�سروط حمل �أي �سروط �سابقة   1٫1

�سارية على �أي ح�ساب جتاري.

تعترب �أي من �لأمور �لآتية قبوًل منك بهذه �ل�سروط:   1٫2

�أ(  �لدخول �إىل موقع CBD E-Channels فيما يتعلق باأي ح�ساب؛ �أو

تعبئة منوذج طلب فتح ح�ساب جتاري؛ �أو ب( 

تعبئة �أي طلب يتعلق باأي منتج �أو خدمة بنكية تتعلق باأي ح�ساب؛ �أو ج( 

�لقيام باأي فعل �آخر )منفرد �أو متكرر( يبني ��ستخد�مك لأي ح�ساب. د( 

تنطبق هذه �لأحكام على كل ح�ساب وعلى جميع �لعمليات �لبنكية �ملتعلقة بكل ح�ساب با�ستثناء   1٫3

�حلالت �لتي يتم فيها تعديل �أو تغيري هذه �لأحكام فيما يتعلق باأي ح�ساب معني باتفاق خطي 

منف�سل موقع بينك وبيننا )وي�سار �إىل �أي �تفاقية كهذه ب »�تفاقية تغيري«( بحيث تنطبق هذه 

�لأحكام ب�سيغتها �ملعدلة على �تفاقية �لتغيري تلك.

�إن �أي �أحكام �أو �سروط و�جب �سريانها على �أي ح�ساب مبوجب �لقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها يف   1٫4

�لدولة:

مع مر�عاة �لفقرة )ب( �أدناه: �أ( 

تعترب جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لأحكام يف �حلدود �لو�ردة يف تلك �لقو�نني و�لأنظمة   -1

�ملعمول بها؛ و

�لأحكام  تنطبق  �لأحكام،  وهذه  و�ل�سروط  �لأحكام  تلك  بني  تعار�ص  وجود  حال  يف   -2

و�ل�سروط �مللزمة قانونًا فيما يتعلق بالأحكام �ملتناق�سة فقط؛ و

يف حال مت �إدر�ج �أي من هذه �لأحكام و�ل�سروط مبوجب �لبند )�أ( �أعاله، فيتم �إدر�جها: ب( 

تو�فق مبوجب هذه  )و�أنت  للتنازل  قابلة  �ملطلوبة  و�ل�سروط  �لأحكام  تلك  تكن  ما مل   -1

�لأحكام وتوؤكد تنازلك ل�ساحلنا عن �أي من هذه �لأحكام و�ل�سروط قابلة للتنازل فيما 

يتعلق بكل ح�ساب(؛ 

�إذ� كانت تلك �لأحكام و�ل�سروط قابلة للتعديل، يف حدود �لتعديالت �لو�ردة يف هذه   -2

و�ل�سروط  �لأحكام  تلك  تعديل  قبولك  لنا  وتوؤكد  �لأحكام  تو�فق هذه  )و�أنت  �لأحكام 

�لقابلة للتجديد فيما يتعلق بكل ح�ساب(.

يف حال وجود �أي ت�سارب �أو تناق�ص بني �أٍي من هذه �ل�سروط وتلك �ملوجودة يف �أي خدمة �أو منتج   1٫5

�آخر، وعالقة جتارية، �أو �أي �تفاق �آخر، يجب �أن ت�سود هذه �ل�سروط بينكم وبني �لبنك. �ذ� قام 

�لبنك بطلب �لت�ساريح و�ملو�فقات منك فيما يتعلق مبعلومات �لعميل �سوف تكون �سارية �ملفعول 

و�لتاأثري �لكامل �إىل حد ي�سمح به �لقانون �ملحلي �ملعمول به.

مع مر�عاة �لبند 1٫7 �أدناه، فاإنك تو�فق وتوؤكد مو�فقتك على قيامنا بتعديل هذه �لأحكام)بدون   1٫6

�حلاجة للح�سول على �أي مو�فقة �سابقة �أو لحقة منك( من خالل:

�إر�سال ن�سخة من �لتعديل عن طريق �لربيد �لعادي �أو �لربيد �لإلكرتوين؛ �أو �أ( 

ن�سر ن�سخة من �لتعديل على موقعنا على �لنرتنت �أو موقع بديل له؛ �أو ب( 

ن�سر �إعالن بالتعديل يف فروعنا،  ج( 

وت�سري تلك �لتعديالت على هذه �لأحكام وتكون ملزمة جتاهك بعد �نق�ساء 30 يومًا من تاريخ   

تو�فق  فاإنك  للح�ساب  ت�سغيلك  مبوجب  �حلال.  مقت�سى  ح�سب  �لتعديل  �إ�سعار  ن�سر  �أو  �إر�سال 

وتوؤكد قبولك بالإجر�ء�ت �ملذكورة �أعاله �خلا�سة بتعديل هذه �لأحكام و تقر باأننا ل�سنا مطالبني 

بتزويدك باأي �إ�سعار �آخر بخ�سو�ص �أي تعديل �لتي يتم �دخالها على هذه �لأحكام.

على �لرغم مما ورد يف �لبند 1٫6 �أعاله، فاإنك تو�فق وتوؤكد على �أنه يحق لنا �إجر�ء �أي تعديالت   1٫7

على هذه �لأحكام دون �لتقيد بالبند 1٫6 �أعاله وذلك متى كانت هذه �لتعديالت، ح�سب ر�أينا 

�خلا�ص، لزمة للتقيد باملتطلبات �أي قانون �أو نظام �أو تفادي خمالفة �أي قانون �أو نظام ي�سري 

ودون  فور�  �ملفعول  �سارية  �لتعديالت  ت�سبح هذه  �حلال  وبهذ�  لدينا  �أي ح�ساب  على  �أو  علينا 

�إ�سعار م�سبق.

�عتبارً� من �لتاريخ �لذي ي�سبح فيه �أي تعديل على هذه �ل�سروط �ساري �ملفعول وفقًا للبندين   1٫8

بهذه  منك  قبوًل  تعترب  �سوف  ح�ساب  �أي  على  بها  تقوم  عملية  �أي  ف��اإن  �أع��اله،   1٫7 �أو   1٫6

�لتعديالت ودون �أي حتفظ.

هذه  على  �لتعديالت  �سريان  تاريخ  قبل  لك  �أي ح�ساب  لإغ��الق  تعليمات  منك  وردن��ا  1٫9  يف حال 

�لأحكام وفقًا للبندين 1٫6 �أو 1٫7 �أعاله، فاإنه لن يتم تطبيق تلك �لتعديالت على ذلك �حل�ساب 

�ملغلق �إل يف �حلدود �لتي تكون فيها تلك �لتعديالت و�جبة �لتطبيق وفقًا للقانون �أو وفقًا �لأنظمة 

�ملطبقة علينا )و�سيتم �إغالق هذ� �حل�ساب وفقًا لهذه �لأحكام( �لقائمة قبل ذلك �لتعديل �سرط 

�أن يتم �إغالق �حل�ساب قبل تاريخ �سريان �لتعديالت(.
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�أي  �أو  �أو ��ستبد�ل لتعرفة �لر�سوم  �أو تعديل  يف حال عدم قبولك لأي تعديل على هذه �لأحكام   1٫10

تغيري �آخر نقوم باإ�سعارك به وفقًا لالأحكام فاإنه يتوجب عليك �أن تقوم باإ�سعارنا خطيًا يف غ�سون 

30 يومًا من تاريخ �إ�سعارك بعدم مو�فقتك على ذلك �لتغيري فيما يتعلق باأي ح�ساب لك لدينا �أو 

فيما يتعلق بجميع ح�ساباتك لدينا ويعترب �لإ�سعار �ملذكور مبثابة طلب نهائي لغايات �إغالق تلك 

�حل�سابات.

فتح احل�شاب  -2

عند فتحك لأي ح�ساب، �سوف نقوم بطلب عدة وثائق �لتي تقدمها �أو متالأها لنا بغر�ص �مل�ساعدة   2٫1

يف حمايتك �أو حماية �لبنك �أ حلماية �أي طرف �آخر �سد �لحتيال �ملرتبط با�ستخد�م �لنظام 

�مل�سريف، فاإنه يتوجب عليك �عالمنا على �لفور وب�سكل خطي بخ�سو�ص �أية تعديل �أو �إبطال �أو 

�إلغاء �أو �ختالف �أو �أي تغيري �آخر فيما يخ�ص �أي من تلك �لوثائق.

يتوجب عليك �أن تتاأكد من �حتفاظنا يف جميع �لأوقات باأحدث ن�سخة من �أي �لوثائق �لثبوتية   2٫2

و�لرخ�ص )�سو�ء �ل�سخ�سية �أو تلك �خلا�سة بال�سركات(، وخ�سو�سًا تلك �لتي تخ�سع للتجديد 

�ملنتفعني  و�ملالكني  �لو�سطاء  و  و�ملالكني  و�ملديرين  بالتوقيع  وباملفو�سني  بك  و�ملتعلقة  �لدوري، 

و�مل�ساهمني و�لأطر�ف �لأخرى ذ�ت �لعالقة )ح�سب مقت�سى �حلال(.

يف حال عدم تزويدنا باأي من �لوثائق �مل�سار �إليها يف �لبندين 2٫1 و 2٫2 �أعاله فاإنه:  2٫3

يتوجب عليك دفع �أي ر�سوم نفر�سها فيما يتعلق بعدم �لتز�مك فيما ورد �أعاله. �أ( 

يحق لنا وقف �أو �إغالق �أي ح�ساب على �لفور، كما �أنك تتفق بعدم م�سوؤوليتنا عن �أي خ�سائر  ب( 

قد تتعر�ص لها نتيجة لذلك �لوقف �أو �لإغالق.

�لأخ��رى  �لإثباتات  �أو  �لوثائق  من  بن�سخ  �لبنك  تزويد  عليك  يجب  ح�ساب،  �أي  فتح  لغايات   2٫4

�لو�سطاء  و�ملالكني  و�ملديرين  بالتوقيع  �ملفو�سني  من  باأي  �أو  بك  يتعلق  فيما  نطلبها  قد  �لتي 

و�ملالكني �ملنتفعني و�مل�ساهمني و�لأطر�ف �لأخرى ذ�ت �لعالقة وكذلك كافة �لوثائق �لتي تثبت 

�سالحياتك فيما يتعلق بالقيام بالن�ساط �لتجاري يف �لدولة )ميكن �حل�سول على قائمة بتلك 

�لوثائق و�لإثباتات �لالزمة لفتح �أي ح�ساب عند �لطلب من �لبنك(.

ل يعترب �لبنك ملزمًا بال�سماح لأي �سخ�ص باإعطائنا تعليمات لت�سغيل �أي ح�ساب، �إل �ذ� ��ستلم   2٫5

منك �لبنك �لوثائق �ملدرجة �أدناه فيما يتعلق بذلك �ل�سخ�ص:

�أ(  �سند تفوي�ص ي�سدر منك.

�سهادة تبني �سالحيات ذلك �ل�سخ�ص. ب( 

ما يثبت باأنه يجوز لذلك �ل�سخ�ص �أن يت�سرف ب�سفة �ملفو�ص بالتوقيع على هذ� �حل�ساب  ت( 

وفقًا للقو�نني و�لأنظمة �ل�سارية و�ملطبقة على �حل�ساب وعليك وعلى �ل�سخ�ص �ملذكور.

على �لرغم من �لأحكام �أعاله، يحق لنا وفقًا لتقديرنا �ملطلق يف . �أي وقت ودون �إبد�ء �أي مربر   2٫6

�أو �سبب، رف�ص فتح �أي ح�ساب �أو قبول �حلو�لت منك كما يحق لنا �لمتناع عن جتديد �أي وديعة 

لك �أو تقدمي �أي خدمة جديدة لك.

الدفعات اإىل ح�شابك  -3

طرق الدفع

ميكنك �إيد�ع �لأمو�ل يف �حل�ساب بالطرق �لتالية ب�سرط �أن تقوم �أنت �أو �لطرف �لثالث �ملخّول   3٫1

�أو طريقة  بذلك بتقدمي �لوثائق و�لإثباتات �لتي قد نطلبها )مبا يف ذلك بيان م�سدر �لأمو�ل 

�لإر�سال(:

�ليد�ع �لنقدي يف فروعنا؛ �أ( 

�لتحويالت �للكرتونية؛ ب( 

�أو�مر �لدفع �لثابت ون�سام �خل�سم �ملبا�سر؛ ج( 

�لتحويالت �لد�خلية؛ و د( 

�ل�سيكات، ه�( 

 �سريطة �أن يتم �إ�سد�ر �أو�مر �لدفع تلك:

1-  لك وبا�سمك �لقانوين ؛ �أو

�أو�مر  �إ�سد�ر  �سيتم  بها،  �ملعمول  و�لأنظمة  �لقو�نني  ت�سامن مبوجب  �سركة  �إذ� كنت   -2

�لدفع جلميع �ل�سركاء �أو لال�سم �لتجاري ل�سركة �لت�سامن �مل�سجلة ح�سب �لأ�سول.

قيد الدفعات

مع مر�عاة �لبند 3 وبا�ستثناء ما يتم �لتفاق عليه خطيًا بينك وبيننا، فاإننا �سنقوم بقيد �لدفعات   3٫2

�لو�ردة �إىل �حل�ساب:

تنفيذ  �نتهاء  موعد  قبل  عمل  ي��وم  يف  �لدفعة  ه��ذه  با�ستالم  قمنا  �إذ�  �ل�ستالم  ي��وم  يف  �أ( 

�لدفعات؛ و

تنفيذ  �نتهاء  موعد  بعد  يوم عمل  �لدفعة يف  با�ستالم هذه  قمنا  �إذ�  �لتايل  �لعمل  يوم  يف  ب( 

�لدفعات؛ و

يف يوم �لعمل �لتايل �إذ� قمنا با�ستالم هذه �لدفعات يف غري يوم عمل، ج( 

�أو موؤ�س�سة  وذلك يف جميع �لأحول، �ذ� مت حتويل هذه �لدفعة �إىل �حل�ساب من قبل بنك �آخر 

مالية �أخرى، وتوؤدي مو�عيد �نتهاء وترتيبات �لدفع �خلا�سة بهذ� �لبنك �أو �ملوؤ�س�سة �ملالية �إىل 

�أي تاأخري يف قيد �لدفعات.

لتلك  ��ستالمنا  يعترب مبثابة مو�فقتك على  �أي دفعة يف ح�سابك  ��ستالم  �أن  وتوؤكد  تو�فق  �أنك   3٫3

�لدفعة وعلى قيد تلك �لدفعة على ح�سابك.

�أننا لن نلتزم بقيد �أي دفعات �إىل ح�سابك حتى ن�ستلم تلك �لدفعة وبعد �أن تكون قد �أتيحت لنا   3٫4

فر�سة �لتحقق من هذ� �ملبلغ )وتقر باأننا لن نتحمل �أية خ�سائر تقع على �أي �سخ�ص نتيجة   �أي 

تاأخري ناجم عن �لتحقق �أو عن عملية �لتحقق �لتي نقوم بها عمًا بهذ� �لبند(.

�إيد�عها يف �حل�ساب، فيجوز  �لتي �سيتم  �إيد�ع يتعلق بالأمو�ل  �أي  �أي خطاأ ح�سابي يف  �إذ� ورد   3٫5

للبنك ت�سويب ذلك �خلطاأ ولن يتم قيد مبلغ �أكرب من �ملبلغ �ل�سحيح يف �حل�ساب.

�إن �أية مبالغ تدفع يف �حل�ساب باأي عملة �أخرى غري عملة �حل�ساب �سوف:  3٫6

باأن �سعر �ل�سرف يخ�سع لتغيري�ت  �ل�سائد لدينا علمًا  يتم حتويلها ح�سب �سعر �ل�سرف  �أ( 

م�ستمرة على مد�ر �ليوم وفق �لتحركات �حلا�سلة يف �أ�سو�ق �ل�سرف �لأجنبية؛ و

لهذ�  �ملحولة  �ملبالغ  من  �لر�سوم  تلك  بخ�سم  نقوم  قد  حيث  �ل�سرف  لر�سوم  تخ�سع  ب( 

�حل�ساب.

فيما يتعلق ب�سعر �ل�سرف �أو �لر�سوم �ملفرو�سة على �ملبالغ  �ملحولة وفقا للبند 3٫6 �أعاله:  3٫7

�سوف تظهر مبالغ �سعر �ل�سرف �أو �لر�سوم �ملفرو�سة على �لك�سف �خلا�ص باحل�ساب؛ و �أ( 

معلومات عن �سعر �ل�سرف �أو �لر�سوم �ملفرو�سة �سوف تقدم لك بناء على طلبك. ب( 

يحق لنا بناء على تقديرنا �خلا�ص و�ملطلق �لت�سال بك �إذ� مت �يد�ع مبلغ يف ح�سابك عن طريق   3٫8

�خلطاأ، ويحق لنا يف �لوقت �لذي يجري فيه �لتحقق من �سحة هذه �لدفعة منعك من �لدخول 

�إىل ح�سابك �أو من �لت�سرف بقيمة �لدفعة �إىل حني �لتاأكد من �سحتها

يحق لنا �سحب �أي دفعه يتم �يد�عها يف ح�سابك عن طريق �خلطاأ )�سو�ء متت من قبلنا �أو خالف   3٫9

ذلك، و�سو�ء متت عن طريق �خلطاأ �أو عن طريق �لحتيال �أو غري ذلك( وذلك دون �حل�سول 

على مو�فقتك وكما يحق لنا �أن نقوم بخ�سم مبلغ م�ساو لتلك �لدفعة )»مبلغ �لت�سحيح«( )دون 

طلب مو�فقتك �مل�سبقة( من ر�سيد ح�سابك.

يف �لأحو�ل �لتي يتم فيها خ�سم �أي مبلغ من �حل�ساب وفقًا للبند 3٫9 �أعاه ويف حال كانت �ملبالغ   3٫10

�ملتوفرة يف ح�سابك �أقل من مبلغ �لت�سحيح، فيحق لنا عندئٍذ ك�سف ح�سابك بقيمة �لفرق بني 

�ملبالغ �ملتوفرة يف ح�سابك ومبلغ �لت�سحيح  )»مبلغ �لت�سحيح �ملك�سوف«(. يف حال جتاوز مبلغ 

�لت�سحيح عن �حلد �مل�سموح به لك�سف �حل�ساب، فيتم عندئٍذ زيادة �حلد �مل�سموح به لك�سف 

�لتي مت  �ملبالغ  وتخ�سع  �ملك�سوف،  �لت�سحيح  مبلغ  تبقى من  ما  لتغطية  �لزم  بالقدر  �حل�ساب 

ك�سف �حل�ساب بها �إىل هذه �لأحكام فيما يتعلق بك�سف �حل�ساب )وتكون �أنت �مل�سوؤول ح�سريًا 

عن �أي خ�سارة �أو تكاليف �أو م�سوؤولية مرتبطة بك�سف �حل�ساب(.
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النقــــد

ل يجوز �إر�سال �لأمو�ل �إلينا عن طريق �لربيد �أو �لربيد �ل�سريع �أو ما �سابه ذلك من خدمات   3٫11

�أو ترك �أي �أمو�ل لنا باأي و�سيلة �أو �أي طريقة �أو يف �أي مكان. لن يكون �لبنك م�سوؤوًل باأي �سكل 

من �لأ�سكال عن �أية خ�سائر )مبا�سرة �أو غري مبا�سرة( ناجتة عن عدم �لتز�مك مبا ورد يف هذ� 

�لبند.

ل يجوز �أن تقوم بتمزيق �أو ت�سويه �أو ثقب �أي من �لأور�ق �لنقدية، �أو �لكتابة �أو �لر�سم عليها �أو   3٫11٫1

�إ�سافة �أي �سكل �أو �إجر�ء �أي حمو على تلك �لأور�ق �لنقدية )�أو �تخاذ �أي عمل مماثل( �إذ� كان 

ذلك ممنوعًا مبوجب �لقو�نني �أو �لأنظمة �ملعمول بها �لتي تنطبق على �لأور�ق �لنقدية.

�أو �لتي  �أو تكون م�سوهة باأي �سكل من �لأ�سكال،  �أو �ملثقوبة  �إن �أي من �لأور�ق �لنقدية �ملمزقة   3٫11٫2

تكون يف و�سع غري مقبول لدينا بناء على تقديرنا �خلا�ص:

لن نقبل �إيد�عها يف �أي ح�ساب و�سيتم �إعادتها لك مع مر�عاة �لبند )ب( �أدناه؛ �أو �أ( 

�جلهات  توجيهات  �حل�سر  دون  ذلك  يف  )مبا  ذلك  و�لأنظمة  �لقو�نني  �قت�ست  حال  يف  ب( 

�لرقابية(، �سنقوم مب�سادرتها وت�سليمها �إىل �ل�سلطة �حلكومية �ملخت�سة ولن يتم قيد مبلغ 

�لأور�ق �لنقدية تلك حل�سابك.

�إن �لدفعات �لنقدية �لتي تدفع يف �إحدى فروعنا �سوف:   3٫11٫3

تقيد يف �حل�ساب على �لفور بعد �أن يتم عدها و�لتحقق منها؛ �أ( 

تكون متاحة لل�سحب فورً� بعد قيدها؛ و ب( 

يتم �حت�سابها لأغر��ص �حت�ساب �لفائدة )�إن وجدت( �بتد�ًء من يوم �لإيد�ع. ج( 

يجوز لنا �أن نرف�ص ��ستالم �أي دفعات نقدية لالإيد�ع يف �حل�ساب يف �أي من فروعنا يف �حلالت   3٫11٫4

�لتالية وذلك بعد طلب �أي من موظفينا �أو وكالئنا يف ذلك �لفرع:

�إذ� مل تقم بالإعالن عن م�سدر تلك �لأمو�ل ب�سكل و��سح وخطي؛ �أو �أ( 

�لأمو�ل ب�سكل و��سح وخطي عدم  �أن قمت بالإعالن عن م�سدر تلك  �لبنك بعد  �إذ� قرر  ب( 

جو�ز قبول �إيد�ع تلك �لأمو�ل وفقًا للقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها.

�إذ� كنت حتمل بطاقة �سارية �ملفعول )بطاقة خ�سم �أو �ئتمان( �سادرة من �لبنك، فاإن �أي مبالغ   3٫11٫5

نقدية تودعها من خالل �أجهزة �لإيد�ع �لنقدي �ملوجودة يف �أي من فروعنا يتم عدها و�لتحقق 

منها يف �أ�سرع وقت ممكن ومن ثم قيدها يف ح�سابك.

3٫11٫6  �إن �أي مبالغ نقدية �أو �سيكات )وتخ�سع تلك �لأخرية لأحكام �لبند 3٫12 �أدناه( يتم �يد�عها 

يف �حل�ساب من خالل �إحدى �جهزة �ل�سر�ف �لتي تقبل �لإيد�ع وو�سعها يف مغلف توفره تلك 

�لأجهزة �سوف:

قبل  من  و��ستالمها  �لأجهزة  تلك  حمتويات  تفريغ  يتم  �أن  بعد  منها  و�لتحقق  عدها  يتم  �أ( 

موظفي �لفروع وذلك لحقًا لتجميع تلك �ملحتويات )و�لتي قد يتم جتميعها و��ستالمها بعد 

يومني �أو �أكرث من تاريخ �إيد�ع تلك �لأمو�ل �أو �ل�سيكات يف �لأجهزة(؛

تكون جاهزة لل�سحب فور� بعد �متام �جر�ء�ت �لإيد�ع �مل�سار �إليها يف �لبند )�أ( �أعاله؛ و ب( 

يتم �لتعامل مع هذه �ملبالغ لغايات �حت�ساب �لفائدة )�إن وجدت( يف نف�ص يوم قيدها يف  ج( 

ح�سابك.

ال�شيكات

لن يكون �لبنك ملزمًا بقبول �أي �سيك �أو �سيك �سادر من خارج �لدولة �أو �أي �سند �آخر لإيد�عه   3٫12

يف �أي ح�ساب �إل �إذ�:

كان هذ� �ل�سيك �أو �ل�سيك �ل�سادر من خارج �لدولة قد مت �يد�عه لأمر �أي �سخ�ص �آخر،  �أ( 

ذلك  ظهر  على  بالتوقيع  �لدولة  خارج  من  �ل�سادر  �ل�سيك  �أو  �ل�سيك  من  �مل�ستفيد  وقام 

�ل�سيك )�أو يف حال كان ذلك �مل�ستفيد �سخ�ص معنوي، فيجب �أن يقوم �ملفو�ص بالتوقيع عن 

ذلك �ل�سخ�ص �ملعنوي بتظهري �ل�سيك �أو �ل�سيك �ل�سادر من خارج �لدولة(؛و

كانت تلك �ل�سيكات �أو �ل�سند�ت »غري قابلة للتحويل« �أو ل ت�سرف �إل يف ح�ساب �مل�ستفيد  ب( 

�لأول«، فيقوم �لبنك بقيد تلك �ل�سيكات با�سمك �أو بال�سم �لتجاري �خلا�ص بك و�مل�سجل 

ح�سب �لأ�سول؛ و

قمنا باحل�سول على جميع �لوثائق �أو �لإثباتات �لتي قد نطلبها. ج( 

)دون  لل�سحب  متاحة  �آخ��ر  �سند  �أو  �سيك  طريق  عن  ح�سابك  يف  ت��ودع  �لتي  �لأم��و�ل  تكون  لن   3٫12٫1

�أو  �ل�سيكات  تلك  قيمة  متثل  �لتي  �لأم��و�ل  حت�سيل  يتم  عندما  �إل  �مل�سبقة(  �خلطية  مو�فقتنا 

�ل�سند�ت و�إيد�عها يف ح�سابك.

قد تختلف �لفرتة �لزمنية لتح�سيل �لأمو�ل �مل�سار �إليها يف.�لفقرة 3٫12٫1 �أعاله ب�سبب )1(   3٫12٫2

�مل�سابهة  �ل�سند�ت  �أو  �ملختلفة  �ل�سيكات  خ�سائ�ص  ف  �ختال  و)2(  �لدولة  يف  �ملقا�سة  نظام 

و�لتي قد تطول يف حال وجود �أ�سباب �ئتمانية �أو منعًا حل�سول �أي �حتيال، ول يتحمل �لبنك �أي 

م�سوؤولية عن �أية خ�سائر �أو يتكبدها �أي �سخ�ص نتيجة عدم �إتاحة تلك �لأمو�ل قبل حت�سيلها.

الدفعات من ح�شابك:  -4

طرق الدفع

يقوم �لبنك بتنفيذ �أي عملية دفع )دون �حل�سول على تعليمات منك( من �أي ح�ساب ب�سرط �أن   4٫1

نكون مفو�سني بالقيام بتلك �لدفعات مبوجب هذه �لأحكام �أو مبوجب �لأحكام �خلا�سة بخطاب 

�لت�سهيالت �أو �أي �تفاق �أو ترتيب بيننا وبينكم.

اأوامر الدفع لدى الفرع

�نك تو�فق وتوؤكد على تفوي�ص �لبنك باإجر�ء �لدفع من ح�سابك لدى �أحد فروعنا دون �حلاجة   4٫2

للح�سول على �أي تعليمات �إ�سافية منك بهذ� �خل�سو�ص وذلك ب�سرط:

تزويدنا بالوثائق �لتالية �إذ� كانت عملية �لدفع �ستتم نقدً� لدى �لفرع )بحيث تت�سمن تلك  �أ( 

�لدفعات �لدفع �لنقدي �أو �ل�سيكات �أو �ل�سيكات �ل�سادرة من خارج �لدولة(:

�إثبات هوية �ل�سخ�ص �لذي �سيتم �لدفع له  -1

تقدمي �إثبات ل�سالحية �ل�سخ�ص للح�سول على �لأمو�ل من �حل�ساب  -2

ويف كال �حلالتني بال�سكل �ملقبول لنا؛ و

�أن تكون تفا�سيل �لدفع �ملقدمة لنا �سحيحة وو��سحة. ب( 

�إن بطاقة �خل�سم �ملربوطة بح�سابك لن تكون كافية لل�سحب �لنقدي من ح�سابك لدى �أي من   4٫3

فروعنا وذلك ما مل يح�سل �لبنك على كافة �لوثائق و�لإثباتات �مل�سار �إليها يف �لفقرة )�أ( من 

�لبند 4٫2 �أعاله.

اأوامر الدفع من خالل اأجهزة ال�شراف الأيل

�نك تو�فق وتوؤكد على تفوي�ص �لبنك بالدفع من ح�سابك عن طريق �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل وذلك   4٫4

دون �حل�سول على تعليمات �إ�سافية منك بهذ� �خل�سو�ص وذلك �سريطة �أن نح�سل على مو�فقة 

�لكرتونية باأنه:

مت ��ستخد�م �لبطاقة �ملرتبطة باحل�ساب لتلك �لدفعة عن طريق جهاز �ل�سر�ف �لآيل و�أنه  �أ( 

قد مت �إدخال �لرقم �ل�سري �ل�سحيح؛

مت �دخال تفا�سيل عملية �لدفع با�ستخد�م لوحة حتكم جهاز �ل�سر�ف �ليل؛ و ب( 

مت تاأكيد عملية �لدفع على �سا�سة جهاز �ل�سر�ف �ليل. ج( 

اأوامر الدفع من خالل الربيد

�لر�سائل  بو��سطة  دفع  �أو�مر  �أي  قبول  بعدم  تعليمات خطية منك  ��ستالمنا  با�ستثناء يف حالة   4٫5

�لربيدية، فاإنك تو�فق وتوؤكد على �أن يقوم �لبنك باإجر�ء عمليات �لدفع من ح�سابك عند ��ستالم 

�لبنك ر�سالة بريدية منك تت�سمن تعليمات �لدفع من ح�سابك وذلك �سريطة :

�أن ت�ستمل تعليمات �لدفع على جميع تفا�سيل �لدفع �لالزمة لنوع �لدفع �ملطلوب؛ �أ( 

�أن تظهر تعليمات �لدفع على �أنها موقعة بتوقيعك �ملعتمد لدينا؛ ب( 

�أن تظهر تعليمات �لدفع على �أنها موقعة من قبل �ملفو�ص بالتوقيع ح�سب �لتعليمات �ملوجودة  ج( 

لدينا مبا يخوله �إعطاء �أو�مر �لدفع؛ و

تعليمات  �سحة  من  للتحقق  نطلبها  قد  �لتي  �لأخ��رى  �لإثباتات  �أو  �لوثائق  كافة  ن�ستلم  �أن  د( 

�لدفع.
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للر�سوم ح�سب  باأنه مت رف�ص عملية �لدفع قد يكون خا�سعًا  �إ�سعار نقدمه لك لإبالغك  �أي  �إن   4٫12

خ�سو�سية تلك �لدفعة، مبا يف ذلك دون �حل�سر �سو�ء كانت هذه �لدفعة �ملرفو�سة توؤثر على 

�لدفعات عن طريق  ذلك  من ح�ساب )مبا يف  دفعها  يتم  �سوف  �أو  مدفوعة  �إ�سافية  مبالغ  �أي 

�لبطاقات( وبغ�ص �لنظر �سو�ء مت خ�سم تلك �ملبالغ من ذلك �حل�ساب �أم ل.

�سوف يتم �عتبار �أي �إذن منك بالدفع من �حل�ساب مو�فقة منك على تلك �لعملية.  4٫13

يف حال مت ك�سف �حل�ساب ب�سبب عملية �لدفع من �حل�ساب، ف�سوف:  4٫14

تعترب هذه �لدفعة مبثابة طلبك على ت�سهيل �ل�سحب على �ملك�سوف، وهذ� �سوف يكون �سمن  �أ( 

�حلد �ملتفق عليه م�سبقًا بينك وبني �لبنك لل�سحب على �ملك�سوف؛

زيادة عن �حلد �ملتفق عليه م�سبقًا بينك وبني �لبنك لك�سف هذ� �حل�ساب، فاإن تلك �لدفعة  ب( 

تعترب مبثابة طلب منك لعتبار �لدفعة مبثابة:

طلب غري ر�سمي لزيادة حدود ك�سف �حل�ساب بالقيمة �لتي تغطي تلك �لزيادة؛ و  -1

طلب غري ر�سمي لعتبار هذه �لدفعة كطلب غري ر�سمي لل�سحب على �ملك�سوف.  -2

�إذ� قمت باإيد�ع مبلغ يف �حل�ساب لتغطية �أي �أمر دفع لحق من ح�سابك و�سريطة �إبالغنا بذلك،   4٫15

فاإننا �سوف نقوم بعمل ما يلزم لتغطية �أمر �لدفع من ح�سابك )ولكننا ل ن�سمن �أننا �سوف نكون 

قادرين على �جر�ء �لدفع من ح�سابك يف �لوقت �ملنا�سب ولن يكون �لبنك م�سوؤوًل عن �أية خ�سائر 

يتعر�ص لها �أي �سخ�ص نتيجة تاأخري �إجر�ء عملية �لدفع من �حل�ساب(.

يف حال:  4٫16

كنت غري قادر �أو قمت مب�سارحتنا بعدم قدرتك على دفع ديونك عند ��ستحقاقها؛ �أ( 

مت �عتبارك ح�سب �لقو�نني �ملعمول بها يف �لدولة، غري قادر على دفع ديونك؛ ب( 

قمت بالتوقف �أو بالتهديد بالتوقف عن ت�سديد �لدفعات �خلا�سة باأي من ديونك؛ ج( 

نتيجة �ل�سعوبات �ملالية �لفعلية �أو �ملتوقعة، �أو �إذ� تعرثت بدفع �أي من ديونك وبد�أت عملية  د( 

�ملفاو�سات مع مدينك لإعادة جدولة �أٍي من ديونك؛

�سدر قر�ر بت�سفية ح�ساباتك �لختيارية؛ �أو ه�( 

�سدر حكم من �ملحكمة باإ�سهار �إفال�سك �أو باعتبارك مع�سرً�، �أو �إذ� �أبلغت �ملحكمة �لبنك  و( 

باأي طريقة �أخرى باأنك خا�سع لأي من دعاوى �لإفال�ص �أو �لإع�سار؛

�ذ� مت رفع ق�سية �إفال�ص )�أو ما ي�سابهها( �سدك؛ ز( 

�لقيام باأي �إجر�ء جتاري �أو قانوين �أو �تخاذ �أي خطوة فيما يتعلق بتعليق �أي دفعات �أو �إعادة  ح( 

جدولة �أي مديونية �أو �لت�سفية �أو �حلل �أو �إعادة �لهيكلة �لإد�رية �أو �إعادة �لتنظيم)�سو�ء 

عن طريق ت�سوية طوعية �أو برنامج ت�سوية �أو غري ذلك(؛ بالن�سبة لك:

قيام �أي حمكمة بتعيني م�سفي �أو حار�ص ق�سائي �أو حار�ص �إد�ري �أو �إد�ري �أو مدير �أو يعترب  ط( 

�أي موظف �آخر له �سفة مماثلة عليك �أو على �أي من �لأ�سول �لعائدة لك ؛ �أو

قيام �جلهات �لرقابية بال�سيطرة على كل �أو جزء من ح�سابك؛ ي( 

�أو يف حال �تخاد �أي �إجر�ء �أو خطوة مماثلة يف �أي دولة، فاإنك تو�فق على �أننا قد نرف�ص تنفيذ   

�أي �أو�مر ت�سدر منك )�أو نيابة عنك( ما مل نتلق �أدلة على �أنك قد ح�سلت على قر�ر من حمكمة 

خمت�سة ق�سائيًا )و/�أو من �أي جهة رقابية �أخرى( مبا يثبت �سحة تلك �لأو�مر.

�إذ� كنت ترغب يف:  4٫17

�إيد�ع �أي �أمو�ل يف ح�سابك من �جل تاأ�سي�ص �سركة جديدة، فيتوجب عليك تزويدنا بالوثائق  �أ( 

و�لإثباتات  �لوثائق  بتلك  قائمة  على  �حل�سول  )ميكن  �لغاية  لهذه  �ملطلوبة  و�لثباتات 

�لالزمة لفتح �أي ح�ساب عند �لطلب من مدير �لعالقات �خلا�ص بك(؛

�سحب �أي �أمو�ل مودعة يف �حل�ساب، عمًا بن�ص �ملادة )�أ( فعندها �سن�سمح فقط ب�سحب  ب( 

�لأمو�ل من قبل �ل�سخ�ص �لذي قام بالإيد�ع )ما مل يتم �لتفاق خطيًا يف وقت �لإيد�ع على 

خالف ذلك(.

اأوامر الدفع من خالل الفاك�ص

لن نقبل �أية �أو�مر للدفع عن طريق �لفاك�ص �إل �إذ� ��ستلمنا منك .6 تعليمات خطية بخالف ذلك   4٫6

وب�سكل نو�فق عليه.

الدفعات بالعمالت الأجنبية

يتوجب �أن تكون �لدفعات �ل�سادرة من �حل�سابات بالعملة �لأجنبية بو��سطة:  4٫7

�ل�سحب �لنقدي من �أحد فروعنا )مع مر�عاة تو�فر �لأور�ق �لنقدية للعمالت �لأجنبية يف  �أ( 

لدى  �لأجنبية  للعمالت  �لنقدية  �لأور�ق  تلك  تو�فر  �فرت��ص  يجوز  ل  بحيث  �ملعني  �لفرع 

�لفرع مع �لإ�سعار �لكايف �إل يف حال مت طلبها م�سبقًا(؛

�لتحويالت �لد�خلية؛ و ب( 

�لتحويالت �للكرتونية. ج( 

حتويل الدفعات من ح�شابك

�سيتم تنفيذ �لدفعات من �حل�ساب:  4٫8

يف حال مت طلب �لدفع يف يوم عمل قبل موعد �نتهاء تنفيذ �لتحويل، فيتم تنفيذ �لدفعات يف  �أ( 

يوم �لطلب؛ و

يف حال مت طلب �لدفع يف يوم عمل ولكن يف �أو بعد موعد �نتهاء تنفيذ �لتحويل، فيتم تنفيذ  ب( 

�لدفعات يف يوم �لعمل �لتايل؛ و

يف حال مت طلب �لدفع يف غري يوم عمل، فيتم تنفيذ �لدفعات يف يوم �لعمل �لتايل،   ج( 

وذلك مع مر�عاة �أي تاأخري�ت قد تت�سبب بها مو�عيد �نتهاء تنفيذ �لتحويل �خلا�سة باأي بنك   

�آخر �أو موؤ�س�سة مالية �أخرى يف حال كانت تلك �لدفعة �إىل ح�ساب يف بنك �آخر �أو موؤ�س�سة مالية 

�أخرى، وتوؤدي مو�عيد �نتهاء وترتيبات �لتحويل �خلا�سة بهذ� �لبنك �أو �ملوؤ�س�سة �ملالية �إىل �أي 

تاأخري يف ��ستالم دفعتنا.

�ل�سيكات  للمقا�سة وفقًا لإجر�ء�ت مقا�سة  �ل�سيكات  �لدفعات من �حل�ساب عن طريق  تخ�سع   4٫9

)و�أية قو�نني و�أنظمة معمول بها( يف �لدولة.

يجوز للبنك �أن يرف�ص �لقيام بت�سديد �أي دفعة من �حل�ساب وفقًا لتقدير �لبنك �ملطلق )و�نك   4٫10

�أية خ�سائر نتيجة رف�ص �لبنك تنفيذ عملية �لدفع(  �أنه لن يتحمل �لبنك م�سوؤولية  تو�فق على 

وذلك يف �حلالت �لتالية:

�أية  من  �أو  ح�سابك،  يف  �ملتبقي  �لر�سيد  من  دفعه  �ملطلوب  �ملبلغ  تغطية  �إمكانية  ع��دم  �أ( 

ت�سهيالت متاحة حل�سابك مبا يف ذلك ت�سهيالت ك�سف �ل�سحب �لذي مت �لتفاق عليه بناء 

على طلب ر�سمي �أو غري ر�سمي �سادر مبوجب هذه �لأحكام؛

عدم �سمول تعليمات �لدفع على جميع تفا�سيل �لدفع �ملطلوبة لإمتام عملية �لدفع؛ ب( 

عدم ��ستيفاء �أي �سرط من �ل�سروط �خلا�سة بطريقة �لدفع �ملحددة يف هذه �لأحكام )�أو  ج( 

تلك �ل�سروط �لتي قد نعلمك بها من وقت لآخر(؛

عدم دقة تفا�سيل �لدفع �ملر�سلة لنا؛ د( 

لأي �سبب �آخر ير�ه �لبنك مربرً� لوقف �لدفع؛ �أو ه�( 

وجود �أي �سبب يدعو لالعتقاد باأن �لدفع �أو �أمر �لدفع غري قانوين. و( 

�إذ� رف�ص �لبنك �إجر�ء عملية دفع من �حل�ساب، يف حدود �لقانون و�لأنظمة �ملعمول بها:  4٫11

فيما يتعلق باأمر �لدفع �لثابت �أو �خل�سم �ملبا�سر، فيقوم �لبنك يف هذه �حلالة باإبالغكم  �أ( 

فورً� بعد �أول رف�ص لعملية دفع للم�ستلم فيما يتعلق باأمر �لدفع �لثابت �أو �خل�سم �ملبا�سر 

)�إل �أنه لن يقوم �لبنك باإعادة �إبالغكم فيما يتعلق برف�ص عملية �لدفع(؛

فيما يتعلق بعمليات �لدفع غري �أمر �لدفع �لثابت �أو �خل�سم �ملبا�سر، ف�سوف يقوم �لبنك  ب( 

باإبالغك فورً� بعد رف�ص �لدفع )با�ستثناء �حلالت �لتي يكون فيها �سبب �لرف�ص ناجم عن 

�ل�ستباه بالحتيال(؛ و

بناًء على طلبك، �سوف يقوم �لبنك باإبالغك عن �أ�سباب ذلك �لرف�ص و�لإجر�ء �ملتبع لذلك  ج( 

�لرف�ص، �إن وجد، وذلك لغايات ت�سحيح �أي �أخطاء �أدت �إىل رف�ص �إجر�ء �لعملية.
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على �لرغم مما ورد �أعاه، يجوز للبنك ح�سب تقديره �خلا�ص و�ملطلق �أن يقوم ب�سرف �ل�سيك   4٫28

من �حل�ساب عند عدم كفاية �لر�سيد يف �حلالت �لتالية:

�إذ� كان �ملبلغ �ملطلوب لتغطية �لدفعة يقع �سمن �حلد �ملتفق عليه م�سبقًا بينك وبني �لبنك  �أ( 

لك�سف هذ� �حل�ساب، وتعترب تلك �لدفعة مبثابة طلب غري ر�سمي �سادر عنك لغايات ك�سف 

�حل�ساب؛

�إذ� كان �ملبلغ �ملطلوب لتغطية �لدفعة يزيد عن �حلد �ملتفق عليه م�سبقًا بينك وبني �لبنك  ب( 

لك�سف هذ� �حل�ساب، فتعترب تلك �لدفعة عندئٍذ مبثابة طلب:

غري ر�سمي لزيادة حدود ك�سف �حل�ساب بالقيمة �لتي تغطي تلك �لزيادة؛ و  -1

غري ر�سمي لعتبار هذه �لدفعة كطلب غري ر�سمي لل�سحب على �ملك�سوف.  -2

تعترب �لأحكام و�ل�سروط �ملبينة على �لغالف �لأمامي لدفرت �ل�سيكات جزءً� ل يتجز�أ من هذه   4٫29

�لأحكام.

 CBD �خل��دم��ات  كافة  و/�أو  و�ل�سروط  و�لأح��ك��ام  �ملتطلبات  بجميع  �لل��ت��ز�م  عليك  يتوجب   4٫30

E-Channels �خلا�سة با�ستخد�م �لبطاقات، و �مل�سرفية �لأخرى. ويف حال عدم مر�عاتك لتلك 

�للتز�مات، فلن يتحمل �لبنك م�سوؤولية �أي خ�سائر يتكبدها �أي �سخ�ص نتيجة عدم �لتز�مك مبا 

ورد.

احلوالت اللكرتونية

ميكنك �إجر�ء دفعات من ح�سابك عن طريق �لتحويل �للكرتوين.  4٫31

فيما  �أو�م��ر  على  �حل�سول  بعد  ممكن  وقت  �أ�سرع  يف  �لإلكرتوين  �لتحويل  باإمتام  �لبنك  يقوم   4٫32

يخ�ص �جر�ء �لتحويل، وبحيث تكون تلك �لعملية على م�سوؤوليتك �خلا�سة.

يجب �أن ي�سمل طلب حتويل �لأمو�ل �إلكرتونيًا على �لتفا�سيل �لتالية:  4٫33

 )BIC( لتفا�سيل �ل�سحيحة �خلا�سة ببنك �مل�ستلم، مبا يف ذلك و /�أو رمز �لبنك �لوطني؛� �أ( 

رمز تعريف �لبنك

رقم �حل�ساب �لبنكي �خلا�سة بامل�ستلم )�أو رقم �حل�ساب �إذ� كان �لدفع �سيتم �إىل بنك يف  ب( 

IBAN �مل�سريف �لدويل؛(IBAN دولة تلزم ��ستخد�م نظام

��سم وعنو�ن �مل�ستلم؛ ج( 

�أي تو�سية خا�سة بامل�ستلم ترغب بتقدميها؛ د( 

لبنك  عنها  بالك�سف  لنا  تو�فق  �لتي  �ملعلومات  )وه��ي  وعنو�نك  و��سمك  ح�سابك  رق��م  ه�( 

�مل�ستلم(؛ و 

�أي معلومات �أخرى قد نطلبها يف وقت تقدمي طلب �لتحويل. و( 

ما مل يتم �لتفاق على خالف ذلك، �سيبذل �لبنك ق�سارى جهده ل�سمان �إمتام عملية حتويل   4٫34

�لأمو�ل �لكرتونيًا وذلك خالل يومي عمل من تاريخ طلب �لتحويل، وذلك مع مر�عاة �أوقات وقف 

�لدفعات �خلا�سة بالبنك و�لأوقات و�أيام �لعمل �خلا�سة بالدولة �لتي �سوف يتم �ر�سال �لأمو�ل 

�إليها.

�إ�سافية  م�ساريف  و�أية  لالأمو�ل  �لكرتوين  حتويل  عملية  �أي  على  ر�سوم  بفر�ص  �لبنك  �سيقوم   4٫35

تلك  �حل�سر  دون  ذل��ك  يف  )مب��ا  ل��الأم��و�ل  �لل��ك��رتوين  بالتحويل  يتعلق  فيما  �لبنك  يتكبدها 

و�أية  �إليه  �ملر�سل  ح�ساب  يف  قيد  قد  �ملبلغ  �أن  من  تاأكيد  على  باحل�سول  �ملتعلقة  �مل�ساريف 

��ستف�سار�ت يتلقاها �لبنك فيما يتعلق بالتحويل �للكرتوين لالأمو�ل �سو�ء كان ذلك �لتحويل قد 

مت من قبلك �أو من قبل �أي �سخ�ص �آخر �أو فيما يتعلق با�سرتد�د �لأمو�ل �أو �لإلغاء�ت و�لتعديالت 

و�خلدمات �ملكررة ون�سخًا عن �لدفعات �ملحولة و�ل�ستف�سار�ت حول �لدفعات �ملحولة( و�سيتم 

�لر�سوم  تفا�سيل  على  �لط��الع  ميكنك  لدينا.  ح�سابك  من  و�مل�ساريف  �لر�سوم  هذه  خ�سم 

و�لتكاليف �ملتعلقة باحلو�لت �للكرتونية لالأمو�ل يف جدول تعرفة �لر�سوم �ل�ساري يف وقت �أمر 

�لتحويل.

�أي  �إىل  �لكرتونية  حو�لة  كل  باإر�سال  �لبنك  يقوم  �سوف  ذلك،  خالف  على  �لتفاق  يتم  مل  ما   4٫36

�أمكن( يف حال مل يتم دفع �لر�سوم �ملفرو�سة  ح�ساب خارج �لدولة يف عملة دولة �مل�ستلم )�إن 

على �أي حو�لة �لكرتونية خارج �لدولة من قبل م�ستلم �حلو�لة، فتلتزم عندئٍذ بدفع تلك �لر�سوم 

)ويف هذه �حلالة، يقوم �لبنك بخ�سم قيمة هذه �لر�سوم بالكامل من ح�سابك لدينا(.

ال�شيكات امل�شحوبة على ح�شابك

يتم خ�سم قيمة �ل�سيك �مل�سحوب على �حل�ساب خالل يوم عمل و�حد بعد �أن يقوم �مل�ستفيد من   4٫18

�ل�سيك بتقدمي �ل�سيك لل�سرف �إذ� تقدم �مل�ستفيد ل�سرف �ل�سيك يف �أحد فروع �لبنك، بحيث 

يتم خ�سم قيمة �ل�سيك من �حل�ساب يف نف�ص يوم �لعمل �لذي يتم فيه �سرف �ل�سيك.

لن يقوم �لبنك باإجر�ء �أي دفعة من �حل�ساب مقابل �سيك م�سحوب على ذلك �حل�ساب يف حال   4٫19

قدم �ل�سيك لل�سرف بعد تاريخ �إ�سد�ر �ل�سيك ب�ستة �سهور.

يحتفظ �لبنك بجميع �ل�سيكات �لأ�سلية �ملدفوعة من �أي ح�ساب )�أو ن�سخ عن �ل�سيكات �إذ� كانت   4٫20

�ل�سيكات �لأ�سلية غري متوفرة( ملدة �ست �سنو�ت من تاريخ �إ�سد�ر �ل�سيك.

تخ�سع عملية �لدفع من خالل �ل�سيكات يف جميع �لأوقات �إىل قو�عد وعمليات �ملقا�سة �خلا�سة   4٫21

بنظام مقا�سة �سيكات �ملعتمد من قبل �لبنك.

لتجنب  وذل��ك  ومقفل  �آم��ن  مكان  يف  بك  �خلا�ص  �ل�سيكات  بدفرت  �لحتفاظ  على  تو�فق  �نك   4٫22

�ل�ستخد�م غري �مل�سرح به، وتقر باأن �لبنك لن يتحمل م�سوؤولية �أي خ�سارة قد تلحق بك ب�سبب 

عدم �حتفاظك بدفرت �ل�سيكات يف مكان �آمن ومقفل.

فقدان اأو �شرقة ال�شيكات

يف حال فقد�ن �أو �سرقة �أي من �ل�سيكات �خلا�سة بك، �أو �إذ� كان لديك �سبب يدعو لالعتقاد   4٫23

باأن �أحدً� قد زور �أو وقع �أحد �ل�سيكات �خلا�سة بك دون �إذنك، فيتوجب �أن تقوم باإعالمنا بذلك 

على �لفور عن طريق �لهاتف )ثم لحقًا ب�سكل خطي( كما يتوجب �أن تنفذ فورً� �أية تعليمات قد 

نقدمها لك يف ذلك �لوقت. كما �نك قد تكون م�سوؤوًل عن �أي خ�سائر قد تنتج عن عدم �تخاذك 

�خلطو�ت �ملعقولة ملنع تزوير �أو توقيع �سيكاتك، �أو نتيجة عدم �إبالغنا على �لفور عند وقوع �أي 

من �حلالت �ملذكورة �أعاله �أو نتيجة عدم �تباعك تعليمات �لبنك بعد �إخطارنا باحلادثة.

ل يجوز �أن حترر �سيكًا بغري عملة �حل�ساب �مل�سحوب عليه �ل�سيك.  4٫24

عند كتابة �ل�سيك:  4٫25

يجب عليك �تخاذ جميع �خلطو�ت �ملعقولة للحيلولة دون قيام �أي �سخ�ص بتزوير �ل�سيك،  �أ( 

وت�سمل هذه �خلطو�ت )دون ح�سر( ��ستخد�م �حلرب �لأ�سود غري �لقابل للمحو وعدم ترك 

م�سافة بني �لكلمات �أو �لأرقام وعدم توقيع �سيك دون ذكر قيمة �ملبلغ، وكذلك عدم توقيع 

�سيك قبل ��ستخد�مه؛

وعليك عند �ر�سال �ل�سيك عن طريق �لربيد �أو �لربيد �ل�سريع �أو �أي خدمة �أخرى مماثلة،  ب( 

�أن تكتب بو�سوح ��سم �مل�ستفيد ي�سرف للم�ستفيد �لأول»؛« ويجب �أن تذكر عبارة

يجب عليك �أن تقوم بالتوقيع على جميع �لتعديالت �لتي جتريها على �ل�سيك؛ و ج( 

للقو�نني  ووفقًا  فاإنه  �ل�سيك،  مبلغ  ر�سيده  يغطي  ل  �أي ح�ساب  على  م�سحوبًا  �سيكًا  �إذ� حررت   4٫26

و�لأنظمة �مل�سرفية �ملعمول بها يف �لدولة (بالإ�سافة �إىل �مل�سوؤوليات �لتي قد تفر�سها قو�نني 

�لعقوبات �ملعمول بها يف �لدولة(:

يجوز لنا �إلغاء و�سحب �سالحيتك �ملتعلقة باإ�سد�ر �ل�سيكات �مل�سحوبة على ذلك �حل�ساب  �أ( 

)�أو كل �حل�سابات(؛ و/�أو

يجب عليك بناء على طلب �لبنك �إعادة جميع �ل�سيكات غري �مل�ستخدمة؛ و/�أو ب( 

يجوز لنا فر�ص غر�مات ت�ساعدية يف حال ��ستالم �لبنك للمزيد من �ل�سيكات �ملرجتعة؛  ج( 

و/�أو

يجوز لنا �إغالق هذ� �حل�ساب و�أية ح�سابات �أخرى؛ و/�أو د( 

قد نكون ملزمني ح�سب �لقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها يف �لدولة باإبالغ �جلهات �لرقابية  ه�( 

و�ل�سلطات �ملخت�سة بخ�سو�ص هوية �ملفو�سني بالتوقيع على �حل�ساب و�أي تفا�سيل �أخرى 

متعلقة بال�سيك �ملرجتع.

لن يكون �لبنك ملزمًا ب�سرف �أي مبلغ )�سو�ء جزئيًا �أو كليًا( عن طريق �سيك يف حال كان ر�سيد   4٫27

�حل�ساب غري كاف لتغطية قيمة �ل�سيك كاماًل. كما �إنك تو�فق وتقر باأنه يجوز لنا �أن نخ�سم من 

ح�سابك �أية ر�سوم نفر�سها يف ذلك �لوقت مقابل �أي �سيك قد يتم �إرجاعه لعدم كفاية �لر�سيد.



1617

�إذ� مل يتوفر �لر�سيد �لكايف يف �حل�ساب �ثناء �جر�ء عملية �خل�سم �ملبا�سر �أو �ل�سحب �لآيل ومت   4٫42

رف�ص هذه �لدفعة ب�سبب عدم كفاية �لر�سيد، فاإنه يحق لك، �سريطة �إيد�ع �أمو�ل كافية ت�ساف 

�إىل هذ� �حل�ساب، �أن تطلب من �لبنك �إعادة تنفيذ �لعملية يف وقت ل يتجاوز 3 �أيام عمل من 

تاريخ رف�ص �إجر�ء تلك �لعملية.

يجوز للبنك �لقيام باإجر�ء �أي عملية خ�سم مبا�سر ُتطلب بنموذج �لكرتوين يف حال مت تقدمي   4٫43

هذ� �لطلب �سمن توكيل �خل�سم �ملبا�سر �ملعمول به.

يف حال ن�سوء �أي نز�ع فيما يتعلق بتوكيل �خل�سم �ملبا�سر، فاإنك تو�فق وتوؤكد �أن للبنك �حلق   4٫44

بتقدمي توكيل �خل�سم �ملبا�سر كدليل )�أو ن�سخة منه يف حال عدم توفر �لن�سخة �لأ�سلية لدى 

�لبنك لأي �سبب كان(. 

و�ملذكورة يف  �لدفعات  بتلك  �لفرتة �خلا�سة  �ملبا�سر خال  دفعات �خل�سم  بتنفيذ  �لبنك  يقوم   4٫45

توكيل �خل�سم �ملبا�سر ما مل تقم باإ�سعارنا خطيًا م�سبقًا:

بتمديد هذه �لفرتة ويف هذه �حلالة �سوف ت�ستمر هذه �لدفعات حتى �لتاريخ �ملذكور يف هذ�  �أ( 

�لإ�سعار.

بعد  �لدفعات  باإجر�ء هذه  �لبنك  يقوم  �ملبا�سر ويف هذه �حلالة ل  باإلغاء دفعات �خل�سم  ب( 

�لتاريخ �ملذكور بهذ� �لإ�سعار �سريطة �أن ين�ص تفوي�ص �خل�سم �ملبا�سر على �أنه �سادر منك 

على �أ�سا�ص نهائي غري قابل للرجوع عنه، ول يكون هذ� �لإ�سعار �ساري �ملفعول ما مل تقم 

)مع مر�عاة �أية قو�نني معمول بها حتظر �لأو�مر غري �لقابلة لالإلغاء( بت�سليم �لبنك ن�سخة 

من مو�فقة �لد�ئن يف عالقة �خل�سم �ملبا�سر وفقًا لتفوي�ص �خل�سم �ملبا�سر �خلا�ص به. 

ل يوجد يف هذه �ل�سروط ما يحد من �لتز�مك للد�ئن يف عالقة �خل�سم �ملبا�سر مبوجب �لقو�نني   4٫46

�ملعمول بها يف �لدولة يف حال ل يتوفر يف ح�سابك �ملرتبط بعملية �خل�سم �ملبا�سر �لر�سيد �لكايف 

)�أو لأي �سبب مينع �جر�ء عملية �لدفع( لتغطية طلب دفعة �خل�سم �ملبا�سر �مل�ستلم من ذلك 

�لد�ئن وفقًا لتفوي�ص �خل�سم �ملبا�سر �خلا�ص به.

يحق للبنك �إنهاء �أو رف�ص �أي عملية دفع مبا�سر )دون �حلاجة للح�سول على مو�فقتك، ولكن   4٫47

بعد �إعطاء �إ�سعار للد�ئن يف عالقة �خل�سم �ملبا�سر( حيثما ت�سمح �جلهات �لرقابية بذلك ول 

يتحمل �لبنك �أي م�سوؤولية عن �أية خ�سائر يتكبدها �أي �سخ�ص نتيجة لهذ� �لإنهاء �أو �لرف�ص.

تفوي�ص  باأي  يتعلق  فيما  �ملتبادلة  و�لتز�ماتنا  حقوقنا  على  مطبقة  �سروط  �أو  �أحكام  �أي  تكون   4٫48

�لتح�سيل  بنك  مهام  �أن ميار�ص  على  �لبنك  يو�فق  �لأحكام حيثما  لهذه  مبا�سر مكملة  خ�سم 

�خلا�ص بك.

تفا�شيل الدفع

 

�لتحويل  �أو  �لآيل  �ل�سحب  �أو  �ملبا�سر  �خل�سم  طريق  عن  �لدفع  عمليات  باإجر�ء  �لبنك  يقوم   4٫49

�مل�ستلم ورقم  �لوطني لبنك  �لبنك  �أ�سا�ص رمز  �أو على  �أ�سا�ص رمز تعريف  �لد�خلي فقط على 

يف  �ل��و�رد   IBAN �لدويل  �مل�سريف  �حل�ساب  رقم  )�أو  للم�ستفيد  �لبنكي  �حل�ساب  �لبنك   ،BIC

�أو�مر �لدفع �مل�ستلمة منك( وبغ�ص �لنظر عن �أي معلومات �إ�سافية )ت�سري �إىل عك�ص ذلك( يتم 

تقدميها للبنك.

يف حال قمت بتقدمي �أي تفا�سيل غري �سحيحة للدفعة يف �أي �أمر دفع:  4٫50

�جلهود  ببذل  �ل�سحيحة،  غري  �لتفا�سيل  بهذه  �إ�سعار  باإر�سال  قيامك  بعد  �لبنك  يقوم  �أ( 

�ملعقولة ل�سرتد�د �لدفعة �لتي مت تنفيذها وفقًا لتفا�سيل �لدفع غري �ل�سحيحة �لتي قمت 

بتقدميها وذلك على ح�سابك �خلا�ص ويخ�سع ما تقدم لأي ر�سوم يتم فر�سها نتيجة ذلك 

)ويقوم �لبنك باإبالغك بنتائج هذه �جلهود(؛ و

ل يكون �لبنك م�سوؤوًل عن �أي خ�سائر نتيجة �لدفعة �لتي متت وفقًا لتلك �لأو�مر )مبا يف  ب( 

ذلك ما يرتتب عن تاأخر هذه �لدفعات �أو �يد�عها يف ح�ساب خاطئ(.

حتويالت العملة

�لبنك  يقوم  �حل�ساب،  ذلك  عملة  غري  بعملة  ح�سابك  من  بالدفع  �أو�م��ر  �لبنك  تلقى  حال  يف   4٫51

بتحويل �ملبلغ �ملدفوع يف �أو من عملة هذ� �حل�ساب )ح�سب مقت�سى �حلال( وفقًا ل�سعر �ل�سرف 

�ل�سائد يف وقت تنفيذ �لدفعة.

�لأجنبية،  �لعمات  �سرف  �أ�سو�ق  لتحركات  تبعًا  با�ستمر�ر  متغرية  �ل�سرف  �أ�سعار  �أن  حيث   4٫52

يقوم �لبنك باإعالمك عن �سعر �ل�سرف �ل�سائد �أو �إ�سعارك باأن هذ� هو �سعر �ل�سرف �ل�سائد 

الأوامر الثابتة واخل�شم املبا�شر والتحويالت الداخلية

يجوز �إجر�ء �لدفع من ح�سابك �إىل م�ستلم يف �لدولة يف موعد لحق بو��سطة نظام �أو�مر �لدفع   4٫37

�لثابتة �أو �ل�سحب �لآيل �ملبا�سر، كما يجوز حتويل �لأمو�ل من ح�ساب �إىل ح�ساب �آخر لدى �أحد 

تكون هذه  �لد�خلي.  �لتحويل  تاريخ لحق عن طريق  �أو يف  �لفور  للبنك على  �لتابعة  �ل�سركات 

�لأنو�ع من �لدفع قابلة للتنفيذ عند تلقي �لبنك تعليمات منك لإجر�ئها على �أحد ح�ساباتك لدى 

�لبنك. يتم تنفيذ هذه �لدفعات يف حال تو�فر �أمو�ل كافية يف هذ� �حل�ساب لتغطيتها يف تو�ريخ 

�ل�سد�د، وتكون �أنت �مل�سوؤول ح�سرً� عن �سمان تو�فر �لأمو�ل يف هذ� �حل�ساب عند �إ�سد�ر �أمر 

�أو تعليمات �لدفع �لد�ئم �أو �ل�سحب �لآيل. �سوف يقوم �لبنك باإلغاء �أي �أو�مر �أو تعليمات بالدفع 

�لثابت �أو �ل�سحب �لآيل �ملبا�سر على ح�سابك عند تكر�ر عدم كفاية �لر�سيد يف هذ� �حل�ساب 

ملرتني �أو �أكرث.

يتوجب �أن تت�سمن �أو�مر �لدفع �لثابتة و�ل�سحب �لآيل �ملبا�سر �لتفا�سيل �لتالية:  4٫38

فيما يتعلق باأو�مر �لدفع �لثابتة: �أ( 

تفا�سيل ��سم �مل�ستلم؛  -1

رقم ح�ساب �مل�ستلم؛   -2

قيمة �لدفعة؛   -3

مدة �لدفعات وعدد تكر�رها؛  -4

تاريخ بدء �لدفعات؛   -5

�أي تفا�سيل ترغب يف تقدميها للم�ستلم؛ و   -6

�أية معلومات �أخرى قد يطلبها �لبنك عند �إعد�د طلبات �لدفع �لثابتة؛  -7

يف حال �خل�سم �ملبا�سر: ب( 

منوذج �خل�سم �ملبا�سر على �لنحو �ملقدم لك من �لتاجر وبح�سب ما هو متفق عليه   -1

بينك وبني هذ� �لتاجر.

�أي معلومات �أخرى قد نطلبها عند �إعد�د �خل�سم �ملبا�سر، و   -2

يف حال �لتحويالت �لد�خلية: ج( 

تفا�سيل ��سم �مل�ستلم؛   -1

رقم ح�ساب �مل�ستلم (�سريطة �أنه ميكن قبول عملية �لتحويل �لد�خلي من دون تزويد   -2

�لبنك برقم ح�ساب �مل�ستلم يف كل  مرة يف حال قيامك بدفعة م�سبقة لنف�ص �مل�ستلم 

من نف�ص �حل�ساب حيث �أنه يتم حفظ هذه �ملعلومات يف ح�سابك و�أنت قد طلبت �إجر�ء 

هذه �لدفعة دون تاأكيد هذه �ملعلومات).

قيمة �لدفع؛   -3

تو�ريخ �إجر�ء �لدفع؛   -4

�أي معلومات ترغب يف تقدميها للم�ستلم، و   -5

�أي معلومات �أخرى قد نطلبها عند �إعد�د هذ� �لتحويل �لد�خلي.  -6

كما يخ�سع  �أي من ح�ساباتك  مبا�سر على  �أي عملية خ�سم  �إجر�ء  فور  باإعالمك  �لبنك  يقوم   4٫39

هذ� �خل�سم �ملبا�سر لهذه �ل�سروط و�أية �سروط تو�فق عليها وفقًا لنموذج طلب عملية �خل�سم 

�ملبا�سر.

يجري �لبنك عملية �لدفع من ح�سابك �إىل �مل�ستلم يف �لدولة عن طريق �خل�سم �ملبا�سر �سريطة   4٫40

ما يلي:

قيام �مل�ستفيد من هذه �لدفعة بتعبئة منوذج طلب �خل�سم �ملبا�سر �ملطلوب خطيًا. �أ( 

�أن يحتوي منوذج طلب �خل�سم �ملبا�سر على كافة تفا�سيل �لدفعة وح�ساب �مل�ستلم و�أن يقوم  ب( 

�مل�ستفيد بت�سليمه للبنك مع ن�سخة �إلكرتونية؛

منوذج  يف  �مل�ستلم  ومن  منك  �ل�سادرة  �لأو�م��ر  من  �لتحقق  �لبنك  با�ستطاعة  يكون  �أن  ج( 

�خل�سم �ملبا�سر؛

�أن يو�فق �لبنك على �أمر �خل�سم �ملبا�سر؛ د( 

�أن يكون يف �حل�ساب ر�سيد كايف مبا ميكن �لبنك من �جر�ء عملية �خل�سم �ملبا�سر، و ه�( 

�أن ي�ستلم �لبنك كافة �لوثائق و معلومات �أخرى �لتي قد يطلبها فيما يتعلق بعملية �خل�سم  و( 

�ملبا�سر.

يتوجب عليك ت�سغيل �حل�سابات �خلا�سة بك ل�سمان �أن هذه �حل�سابات لديها �لر�سيد �لكايف   4٫41

لإجر�ء �أي عملية خ�سم مبا�سر �أو لغايات �جر�ء �ل�سحب �لآيل من هذه �حل�سابات.
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امل�شوؤوليات واللتزامات اخلا�شة بالدفعات

تقت�سر م�سوؤوليتنا فيما يخ�ص �لدفعات من ح�سابك و�لتي تقوم بتفوي�سها على تنفيذ �لدفعة.   4٫62

ح�سابك  من  �لدفعات  �جر�ء  �أولوية  لتحديد  و�ملطلقة  �لكاملة  �لتقديرية  �ل�سلطة  للبنك  يكون 

بح�سب ما ير�ه منا�سبًا. ل يعترب �لبنك م�سوؤوًل عن �أي خ�سائر يتكبدها �أي �سخ�ص فيما يتعلق 

باأي دفعة يتلقاها بنك �مل�ستلم �أو عن �أي �إجر�ء�ت يقوم بها )�أو ميتنع عن �لقيام بها( �أي وكيل 

�أو �لبنوك �ملر��سلة ذ�ت �لعالقة يف عملية تو�سيل �لدفعة �إىل بنك �مل�ستلم. بناء على طلبك، يقوم 

�لبنك ببذل �جلهود �ملعقولة لتتبع �لدفعة من �حل�ساب و�إبالغك بنتائج هذه �لجر�ء�ت )وتكون 

م�سوؤوًل عن دفع تكاليف وم�ساريف هذه �لجر�ء�ت(. 

ل يكون �لبنك م�سوؤوًل عن �إعادة دفع �أي مبالغ مت دفعها من �حل�ساب و�لتي تعترب �أنها متت بدون   4٫63

تفوي�ص منك �إذ�:

للبنود  �أنك غري خمول ل�ستالمه(، وفقًا  �ملبلغ لك )�أو  باإعادة دفع  �لبنك غري ملزم  كان  �أ( 

�لأخرى من هذه �لأحكام؛

كانت �لإجر�ء�ت �لتي قمت باتخاذها ملنع �لتزوير غري مر�سية بالن�سبة للبنك؛ ب( 

على  �ملنطبقة  و�ل�سروط  �لأحكام  ومبوجب  �لأحكام  هذه  مبوجب  للتز�ماتك  متتثل  مل  ج( 

بطاقتك �أو �أي خدمات �أخرى يتم ��ستخد�مها لإجر�ء هذه �لدفعة.

كنت غري خمول ل�سرتد�د هذ� �ملبلغ مبوجب �لقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها؛ و د( 

كانت �لأدلة �ملتوفرة تظهر �أن �لدفعة قد مت �إجازتها من قبلك ه�( 

تنح�سر م�سوؤوليتنا جتاهك على �لنحو �لو�رد يف هذه �لأحكام. ويف حال ثبوت م�سوؤولية �لبنك   

جتاهك، فيقوم �لبنك باإعادة قيد �أي مبلغ مت خ�سمه �إىل ح�سابك بالإ�سافة �إىل �أي فو�ئد ترتتب 

عليه �أو �أجور )�إن وجدت(، وذلك �سريطة �قت�سار م�سوؤولية �لبنك يف ما يتعلق باأي دفعة مفو�سة 

من قبلك على �إعادة قيمة هذه �لدفعة ول يتحمل �لبنك �مل�سوؤولية عن �أي خ�سائر يتكبدها �أي 

�سخ�ص فيما يتعلق بهذه �لدفعة.

الر�شـوم املـ�شرفية  -5

ما مل يو�فق �لبنك على غري ذلك خطيًا، تكون ر�سوم تقدمي �لبنك خلدمات �حل�ساب ور�سوم   5٫1

�خلدمات �لتجارية �لأخرى و�لر�سوم �ملتعلقة ببع�ص �خلدمات �ملن�سو�ص عليها يف هذه �لأحكام 

مدرجة يف تعرفة �لر�سوم �خلا�سة بالبنك. 

باأن للبنك �حلق بتعديل تعرفة �لر�سوم عن  �أدناه، فاإنك تو�فق وتوؤكد  �لفقرة 3٫5  مع مر�عاة   5٫2

طريق: 

�إر�سال ن�سخة من �لتعديل �ملقرتح )�أو �لن�سخة �جلديدة( لك عن طريق �لربيد �أو �لربيد  �أ( 

�للكرتوين؛ �أو

ن�سر ن�سخة من هذه �لتعديالت )�أو �لن�سخة �جلديدة( على موقع �لبنك �للكرتوين �أو موقع  ب( 

بديل؛ �أو

ن�سر �إ�سعار بهذه �لتعديالت �أو �لن�سخة �جلديدة يف فروع �لبنك. ج( 

وت�سبح هذه �لتعديالت �أو �لن�سخة �جلديدة �سارية �ملفعول بعد �نق�ساء 30 يوم من �إر�سال �أو   

على  وتوؤكد  تو�فق  كما  �حلال،  مقت�سى  ح�سب  �جلديدة،  �لن�سخة  �أو  بالتعديالت  �لإ�سعار  ن�سر 

�لبنك  �أن  على  وتو�فق  �لر�سوم  تعرفة  على  بالتعديالت  يتعلق  فيما  �أع��اله  �لإج���ر�ء�ت  �سحة 

غري ملزم بتزويدك باأي �إ�سعار �آخر (�أو طلب �أي مو�فقة �إ�سافية منك) فيما يتعلق مبثل هذه 

�لتعديالت �أو فيما يتعلق بالن�سخة �جلديدة من تعرفة �لر�سوم �ملذكورة.

لن يتم تطبيق �لتعديالت �أو �لإ�سد�ر �جلديد من تعرفة �لر�سوم على �أي ح�ساب يف حال �أنك   5٫3

�أمتمت �خلطو�ت �ملطلوبة لإغالق ح�سابك )مبا فيه ذلك دون �حل�سر ت�سوية كافة �لتز�ماتك 

�لقائمة و�مل�ستحقة للبنك فيما يتعلق بح�سابك( وذلك قبل. �نق�ساء �ملدة �مل�سار �إليها يف �لفقرة 

.5.2

يف حال ��ستالمنا �أو�مر منك لإجر�ء �أي دفعة من �أي ح�ساب ن�ستخدم فيه خدمات وكيل �أو بنك   5٫4

بغ�ص  �خلدمات  بهذه  �ملرتبطة  و�لتكاليف  �لأجور  كافة  للبنك  تدفع  �أن  عليك  فيتعني  مر��سل، 

�لنظر �سو�ء كانت هذه �لأجور و�لتكاليف مذكورة يف تعرفة �لر�سوم �أم ل.

ل تخ�سع �لأجور و�لر�سوم �ملتعلقة بكل ح�ساب لالقتطاع �ل�سريبي �أو �أي �قتطاعات �أخرى وعليه   5٫5

ي�ستلم �لبنك كامل مبلغ هذه �لر�سوم و�لأجور.

تت�سمن حتويل  �أي عملية دفع  تنفيذ  �ملتبعة( وذلك قبل  �لدفعات  �أمر  )بالعتماد على طريقة 

عملة من �حل�ساب يف حال ��ستلم �لبنك �أو�مر تلك �لدفعة باأي طريقة �أمر دفع با�ستثناء �حلالة 

�لتي ي�ستلم فيها �لبنك �أمر �لدفع من خال �لربيد.

�لر�سوم  وكذلك  �حل�ساب  عملة  غري  �أخ��رى  بعملة  �لدفعة  على  �ملنطبق  �ل�سرف  �سعر  يظهر   4٫53

�ملفرو�سة على حتويل �لعملة من هذ� �حل�ساب )ح�سب مقت�سى �حلال(، على ك�سف �حل�ساب 

وتكون �أي�سا متوفرة عند �لطلب.

يف حال مت �إعادة دفعة حمولة بعملة �أجنبية، يقوم �لبنك بتحويل �ملبلغ �لذي متت �إعادته �إىل   4٫54

ذلك  �إىل  و�إعادتها  �لدفعة  هذه  تلقي  وقت  يف  �ل�سائد  �ل�سرف  �سعر  على  بناء  �حل�ساب  عملة 

�حل�ساب )نتيجة تقلبات �أ�سعار �سرف �لعمات �لأجنبية �لتي قد تكون �أقل من �أو �أكرب من �ملبلغ 

�لذي مت دفعه �أ�ساًل من هذ� �حل�ساب(.

يف حال كانت �لدفعة من �حل�ساب م�سروطة ب�سعر �سرف معني �أو يف تاريخ حمدد لل�سرف )�أو   4٫55

كالهما(، فاإن هذ� �ل�سرط ل مينع �لبنك من �لقيام باإجر�ء هذه �لدفعة ما مل يتم ت�سمني هذه 

�ل�سروط خطيًا يف �أو�مر �لدفع �لأولية �أو يف حال تلقى �لبنك �أو�مر منف�سلة مع �إعطاءنا ��سعار 

كايف للعمل عليه قبل تنفيذ هذه �لدفعة.

ايقاف الدفعات

ل يتم �يقاف �أي دفعة من �حل�ساب تتم بو��سطة �سيك �إل يف �حلالت �لتالية:  4٫56

�إن مل يقم �مل�ستفيد بتقدمي �ل�سيك لل�سرف؛ �أ( 

�إن قمت بتقدمي طلب خطي للبنك لإيقاف دفع ذلك �ملبلغ؛ ب( 

�إن قمت بتقدمي �أي من �لوثائق �لتالية بالإ�سافة �إىل �لطلب �خلطي: ج( 

قر�ر من حمكمة خمت�سة ق�سائيًا يت�سمن �يقافًا لتلك �لدفعة؛ �أو  -1

تقرير من ق�سم �ل�سرطة يف �لدولة يوؤكد باأن �ل�سيك مفقود �أو م�سروق؛ و  -2

�إىل جانب  و�لأنظمة  �لقو�نني  �أخرى متطلبة مبوجب  �إثباتات  �أو  وثائق  �أي  للبنك  �أن تقدم  د( 

�لطلب �خلطي لإيقاف �سرف ذلك �ل�سيك.

�خل�سم  طريق  عن  �أو  �لإلكرتوين  �لتحويل  طريق  عن  �لدفع  �أو�م��ر  بتجهيز  �لبنك  قيام  بعد   4٫57

�ملبا�سر �أو �لدفع �لثابت �أو �لتحويل �لد�خلي من ح�سابك فال يجوز عندئٍذ لك �إيقاف �أو �سحب 

مو�فقتك على تنفيذ عملية �لدفع )كما ل يكون �لبنك ملزمًا باإيقاف( )�أو حماولة �إيقاف( هذه 

�لدفعة.

م�ستقبلي  موعد  يف  �ستتم  كانت  حال  يف  �للكرتوين  �لتحويل  طريق  عن  دفعة  �أي  �إلغاء  يجوز   4٫58

�سريطة �أن يتلقى �لبنك منك �أو�مر لإلغاء هذ� �لتحويل وذلك يف موعد ل يتجاوز �ل�ساعة12:00 

ظهرً� )توقيت �لدولة( يف يوم �لعمل �لذي ي�سبق تاريخ تنفيذ �لتحويل.

يجوز �إلغاء �أي دفعة عن طريق �لتحويل �لد�خلي يف حال كانت �ستتم يف موعد م�ستقبلي �سريطة   4٫59

�أن يتلقى �لبنك منك �أو�مر لإلغاء هذ� �لتحويل �لد�خلي يف موعد ل يتجاوز �ل�ساعة 00:21 ظهرً�  

)بتوقيت �لدولة( يف يوم �لعمل �لذي ي�سبق تاريخ تنفيذ �لتحويل.

يجوز �إلغاء �أي دفعة عن طريق �خل�سم �ملبا�سر يف حال كانت �ستتم يف موعد م�ستقبلي �سريطة   4٫60

�أن يتلقى �لبنك منك �أو�مر لإلغاء هذ� �خل�سم �ملبا�سر يف موعد ل يتجاوز �ل�ساعة 00:21 ظهرً� 

)بتوقيت �لدولة( يف يوم �لعمل �لذي ي�سبق تاريخ خ�سم �لدفعة.

لإلغاء هذه  �أو�مر  �لبنك منك  يتلقى  �أن  �سريطة  �لثابت  �لدفع  �أي دفعة عن طريق  �إلغاء  يجوز   4٫61

�لدفعة يف موعد ل يتجاوز �ل�ساعة00:21 ظهرً� )بتوقيت �لدولة( يف يوم �لعمل �لذي ي�سبق تاريخ 

تنفيذ �لدفعة.
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�أو  �لبنك باإعالمك بال�سروط و�لأحكام �ملقرتحة فيما يتعلق بت�سهيالت �ل�سحب على �ملك�سوف 

غريه من �أ�سكال �لقرت��ص )غري تلك �لو�ردة يف هذه �ل�سروط و�لأحكام ويف تعرفة �لر�سوم(.

مع مر�عاة �لبند 7٫17، يتم مر�جعة �أي �سحب على �ملك�سوف يتم منحه بعد �لطلب �لر�سمي كما   7٫7

هو مذكور �أعاه بعد �لفرتة �ملذكورة يف �لأحكام و�ل�سروط �ملقرتحة.

ال�شحب على املك�شوف الغري ر�شمي

يف حال:  7٫8

�حل�ساب  ك�سف  �إىل  �ستوؤدي  �لبنك  طريق  عن  تتم  �حل�ساب  من  م�سحوبة  دفعة  �أي  كانت  �أ( 

�أو جتاوز �سقف �ل�سحب على �ملك�سوف �ملتفق عليه ر�سميًا )»�سقف �ل�سحب على �ملك�سوف 

�حلايل«(: و

�أنك مل تتفق مع �لبنك مقدمًا على ك�سف �حل�ساب �أو زيادة �سقف �ل�سحب على �ملك�سوف  ب( 

باعتباره  للدفع  �لأمر  يتعامل مع هذ�  �أن  فللبنك  �ملبلغ،  لتغطية هذ�  �حلايل على ح�سابك 

طلب غري ر�سمي منك لك�سف �حل�ساب �أو لزيادة �ل�سقف �حلايل لل�سحب على �ملك�سوف على 

ح�سابك عن طريق �قرت��ص ك�سف �حل�ساب �ملرتب ب�سكل غري ر�سمي )»طلب غري ر�سمي 

لل�سحب على �ملك�سوف«(.

و�فق  ولكن يف حال  لك�سف �حل�ساب،  ر�سمي  �أي طلب غري  باملو�فقة على   
ٍ
ملزم �لبنك غري  �إن   7٫9

�أو  �حل�ساب  بك�سف  بتزويدك  فيقوم  �ملك�سوف،  على  لل�سحب  �لر�سمي  غري  �لطلب  على  �لبنك 

زيادة �ل�سقف �ملتفق عليه لل�سحب على �ملك�سوف لتغطية �لدفعة )�لدفعات( ذ�ت �ل�سلة. ي�ستمر 

ك�سف �حل�ساب �أو �لزيادة على �سقف �ل�سحب على �ملك�سوف، ح�سب مقت�سى �حلال، �إىل حني �أن 

تقوم باإيد�ع �لأمو�ل يف ح�سابك لتغطية �ملبالغ �مل�سحوبة على �ملك�سوف �أو قيامك باإعادة ر�سيد 

ح�سابك �سمن �سقف �ل�سحب على �ملك�سوف �ملتفق عليه، �أو حتى يتم �لتفاق على �سقف ر�سمي 

جديد لل�سحب على �ملك�سوف �أو نقوم بطلب �سد�د �ل�سحب على �ملك�سوف.

بالن�سبة للطلبات غري �لر�سمية لل�سحب على �ملك�سوف �ملتعلقة باأكرث من دفعة من �حل�ساب، يقوم   7٫10

�لبنك بتزويدك بك�سف للح�ساب �أو زيادة يف �سقف �ل�سحب على �ملك�سوف �حلايل لتغطية بع�ص 

ولي�ص كافة �لدفعات ويتم تطبيق �لبند 7٫9 على كافة �لدفعات �ملر�د تغطيتها و�لبند 7٫11  على 

�لدفعات �لتي لن يتم تغطيتها.

يف حال مل يو�فق �لبنك على �لطلب غري �لر�سمي لل�سحب على �ملك�سوف فيما يتعلق باأي دفعة   7٫11

من �حل�ساب، فلن يقوم �لبنك بتنفيذ هذه �لدفعة )ويكون عدم تنفيذ �لدفع هذ� خا�سعًا لتعرفة 

�لأجور و�لر�سوم �ملن�سو�ص عليها �أدناه(.

الر�شوم والفائدة

يتوجب عليك �أن تدفع للبنك كافة �لأجور و�لر�سوم �ملن�سو�ص عليها يف تعرفة �لر�سوم �ملتعلقة   7٫12

بكل طلب غري ر�سمي لل�سحب على �ملك�سوف وكل طلب ر�سمي لل�سحب على �ملك�سوف )�سو�ء و�فق 

�لبنك �أو مل يو�فق على هذ� �لطلب(.

بالإ�سافة �إىل �لر�سوم �مل�سار �إليها يف �لبند 7٫12، فاإنه يتوجب عليك �أن تدفع للبنك �أي ر�سوم   7٫13

�إد�رية تتعلق باأي طلب غري ر�سمي لك�سف �حل�ساب �أو طلب ر�سمي لك�سف �حل�ساب ويقوم �لبنك 

باإبالغك بقيمة تلك �لر�سوم قبل �قتطاعها من �أي ح�ساب.

يتوجب عليك �أن تدفع للبنك كافة �لتكاليف و�لأجور �لتي يتكبدها �لبنك �أو يفر�سها فيما يتعلق   7٫14

مبفاو�سات �أو �إعد�د �أو �لتحري عن �أو �إد�رة �أو �لإ�سر�ف على �أو �إنفاذ ك�سف ح�سابك �أو قر�سك 

ذلك  يف  )مبا  �سمانات  و�أي  �أخ��رى  �قرت��ص  وثائق  �أي  �أو  �لئتمان  �أو  �لت�سهيالت  خطابات  �أو 

�لتقييم )وغريها من  و�أجور  �ل�سمانات  و�أجور  �لقانونية  �لأجور  و�لأجور( مبا فيها  �مل�ساريف 

�لر�سوم وتك �ليف �لت�سجيل(، ويقوم �لبنك باقتطاع هذه �لتكاليف و�لأجور من �حل�ساب �ملعني 

كما يقوم �لبنك باإبالغك بقيمة تلك �لتكاليف و�لأجور قبل �قتطاعها.

يتم فر�ص فائدة على �أي ر�سيد �سلبي لأي ح�ساب )ويتم �حت�سابها و�قتطاعها وفقًا للبند 6٫3 و   7٫15

6٫4 على �لتو�يل( باأ�سعار �لفائدة �لتالية:

يف حال كان هذ� �لر�سيد �ل�سلبي متعلق ب�سحب على �ملك�سوف بعد تقدمي طلب ر�سمي، يكون  �أ( 

�سعر �لفائدة على �لنحو �ملتفق عليه فيما بينك وبني �لبنك، ويف حال عدم وجود مثل هذ� 

�لتفاق فيكون �سعر �لفائدة ح�سب تعرفة �لر�سوم �خلا�سة �ملعتمدة من قبل �لبنك؛

يف حال كان هذ� �لر�سيد �ل�سلبي متعلق ب�سحب على �ملك�سوف بعد تقدمي طلب غري ر�سمي،  ب( 

يكون �سعر �لفائدة على �لنحو �ملحدد يف تعرفة �لر�سوم �خلا�سة �ملعتمدة من قبل �لبنك؛ و

�نك تو�فق وتوؤكد على �أنه يحق للبنك �قتطاع �أية ر�سوم �أو تكاليف �أو �أجور �أو فو�ئد �أو م�ساريف   5٫6

و�جبة �لدفع من قبلك من �أي ح�ساب)�أو �إذ� كانت غري مرتبطة بح�ساب معني، فمن �أي ح�ساب 

�ل�سروط  لهذه  �لمتثال  يف  �إخفاقك  حال  يف  �أن��ه  �سريطة  �لغر�ص(  لهذ�  بتحديده  �أن��ت  تقوم 

و�لأحكام �أو يف حال حدوث �أي من �لأحد�ث �أو �لظروف �مل�سار �إليها يف �لبند 4٫16 �أو حيثما 

كان من غري �ملمكن �لت�سرف وفقًا لأو�مر �لدفع �ل�سادرة عنك، فيحق للبنك خ�سم �أي �أجور 

�أو تكاليف �أو ر�سوم �أو فو�ئد �أو م�ساريف و�جبة �لدفع عليك من �أي ح�ساب لك لدى �لبنك �أو 

�أي مبلغ م�ستحق مبوجب  دفع  �إخفاقك يف  للبنك ويف حال  �لتابعة  �ل�سركات  �آخر من  بنك  �أي 

هذه �ل�سروط، عندما تكون هذه �ملبالغ م�ستحقة، فاإنه يتعني عليك، �إىل �حلد �مل�سموح مبوجب 

�لقو�نني �ملعمول بها، �أن تدفع للبنك �أي فو�ئد �أو ر�سوم على تلك �ملبالغ �ملتاأخرة يف �لدفع ب�سعر 

�لفائدة �لذي يحدده �لبنك ما مل يتم �لتفاق على غري ذلك.

اأ�شعار الفائدة  -6

�سوف ت�ستحق فائدة على ر�سيدك �ملتوفر يف �حل�ساب و�سوف نقوم باقتطاع فائدة على �لر�سيد   6٫1

�ملك�سوف على ح�سابك فيما يتعلق بكل ح�ساب ب�سعر �لفائدة:

متفق عليه خطيًا فيما بينك وبني �لبنك بخ�سو�ص هذ� �حل�ساب عند فتحه؛ �أو �أ( 

�لفائدة  لأ�سعار  وفقًا  �لفائدة  �سعر  �حت�ساب  فيتم  �لتفاق،  هذ�  مثل  وجود  عدم  حال  يف  ب( 

تعرفة  بنود  يف  �ملبني  �لنحو  على  �أو  �لإنرتنت  �سبكة  على  موقعنا  على  �ملن�سورة  �ل�سائدة 

�لر�سوم )ميكن �حل�سول على معدل �سعر �لفائدة عن طريق �لهاتف �أو خطيًا عند �لطلب(.

�أ�سا�ص563 يوم يف �ل�سنة( 663 يوم يف  �أ�سا�ص يومي ويتم �حت�سابها على  ت�ستحق �لفائدة على   6٫2

�ل�سنة يف حال �ل�سنة �لكبي�سة(.

يتم خ�سم �لفائدة من كل ح�ساب �أو �إيد�عها (ح�سب مقت�سى �حلال) يف كل ح�ساب �سهريًا �أو   6٫3

كل ثالثة �أ�سهر �أو ب�سكل ن�سف �سنوي �عتمادً� على فرتة �لفائدة �خلا�سة بذلك �حل�ساب )حيث 

ميكن تعديل هذه �لفرتة من خال �إر�سال �إ�سعار لك، ما مل يتم �لتفاق على غري ذلك( يف مو�عيد 

خ�سم �لفائدة �ملدينة )�أو �أية ر�سوم �أخرى( من �حل�ساب، يتم �حت�ساب �لفائدة �ملدينة على �أي 

ديون تن�ساأ �أو تعترب نا�سئة عن هذ� �لقتطاع.

يف حال كانت �أي قو�نني �أو لو�ئح �سريبية تنطبق على �أي ح�سابات، فيحق للبنك خ�سم ن�سبة   6٫4

تلقى  حال  يف  �إل  �حل�ساب  بذلك  �ملتعلقة  �لد�ئنة  �لفائدة  مدفعات  من  �ل�سر�ئب  من  حمددة 

�لبنك �أدلة مر�سية تثبت باأنك موؤهل للح�سول على هذه �لفائدة �لد�ئنة دون �جر�ء �أي خ�سم 

�سريبي.

القرتا�ص من البنك  -7

ل تعترب �أي �تفاقية بينك وبني �لبنك بخ�سو�ص منحك قر�ص �أو تقدمي م�سورة �أو �أي م�ساعدة   7٫1

باأن  لك  ن�سيحة  �أنها  على  و�ل�سروط  �لأحكام  هذه  مبوجب  خدمات  �أي  �أو  نوع  �أي  من  �أخ��رى 

�أعمالك �أو �قرت�حات �أو �أي تعهد �آخر ذو �سلة �ستكون ناجحة، و�إن �أي قر�ر بال�سروع باأي �أعمال 

�أو �قرت�ح �أو �لتز�م هو قر�ر يخ�سك وحدك.

ين�سحك �لبنك بالعتماد على م�سورة م�ستقلة ت�سدر عن حما�سبيك وحماميك وم�ست�ساريك   7٫2

بعني  �لأخ��ذ  عليك  يتعني  كما  �سمانات.  لأي  تقدميك  قبل  �ملهنيني  م�ست�ساريك  و/�أو  �ملقيمني 

�أي  �أي عملية �قرت��ص وقبل تنفيذ  �ل�سعي للح�سول على هذه �مل�سورة قبل �مل�سي  يف  �لعتبار 

�قرت�ح �آخر. كما �أنك ت�سمن وتوؤكد باأنه ل يحق لك �لعرت��ص على عدم وجود م�سورة م�ستقلة 

فيما يتعلق بهذه �ل�سروط و�لأحكام.

ترتيب القرتا�ص ر�شميًا

يف حال رغبت باحل�سول على قر�ص �أو �ل�سحب على �ملك�سوف �أو �أي ت�سهيالت �لقرت��ص �لأخرى   7٫3

، فيتعني عليك تقدمي طلب خطي بذلك للبنك.

بعد تقدمي هذ� �لطلب، يقوم �لبنك باإبالغك بالوثائق و�ملعلومات �لتي يتوجب تزويد �لبنك بها   7٫4

لل�سروع باإجر�ء�ت �حل�سول على �ل�سحب على �ملك�سوف �أو على �لقر�ص.

من  �آخر  �سكل  �أي  �أو  باحل�ساب  يتعلق  فيما  �ملك�سوف  على  �سحب  تقدمي  �لبنك  رف�ص  حال  يف   7٫5

�لقرت��ص، يقوم �لبنك )دون �أن يكون ملزمًا بذلك( باإعالمك باأ�سباب �لرف�ص.

لتقدمي  ��ستعد�د  على  �لبنك  يكون  عندما  �لالزمة،  �لأخ��رى  و�ملعلومات  �لوثائق  ��ستالم  بعد   7٫6

ت�سهيالت �ل�سحب على �ملك�سوف �أو تقدمي �أي �سكل �آخر من ت�سهيالت �لقرت��ص، ف�سوف يقوم 
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�لأمو�ل  منفردين وجمتمعني عن  م�سوؤولني  �ل�سركاء  وكافة  من  كل  يكون  �سركة،  كنت  يف حال   7٫23

�مل�ستحقة للبنك )مبن فيهم �ل�سركاء �لذين قامو� ببيع ح�س�سهم منذ ن�سوء �لّدين(، ما مل يتم 

�لتفاق على غري ذلك خطيًا مع �لبنك.

ي�سبح ورثة �أي �سريك يتوفى لحقًا م�سوؤولني عن �أي �لتز�م للبنك ويكونو� م�سوؤولني عن ت�سوية   7٫24

ديون �ل�سريك �إىل �حلد �لأق�سى �مل�سموح به يف قو�نني �لدولة، �أو كما يتم �لتفاق عليه �سر�حة 

مع �لبنك.

ك�شف احل�شاب ومعلومات احل�شاب  -8

يقوم �لبنك بتزويدك بك�سف ح�ساب يظهر �لدفعات يف ومن ح�ساباتك بح�سب ما يتم �لتفاق   8٫1

عليه بينك وبني �لبنك.

ل يكون �لبنك م�سوؤوًل عن �أية خ�سائر يتكبدها �أي �سخ�ص نتيجة خلطاأ يف �لعنو�ن �أو خطاأ يف   8٫2

�لتو�سيل من خال �لربيد �أو �لتو�سيل من خال �لربيد �ل�سريع �أو �ل�سرقة �أو �أي �سبب �آخر قد ين�ساأ 

عن �إر�سال ك�سف �حل�ساب �لبنكي لك باأي و�سيلة �أو طريقة. يف حال مت �إر�سال ك�سوف ح�ساب لك 

بو��سطة �لربيد يف �آخر عنو�ن لك معروف لنا وعاد �لربيد �إىل �لبنك مكتوبًا عليه “�ملر�سل �إليه 

غري معروف«، فلن يقوم �لبنك باإر�سال �أي مر��سالت �إ�سافية لك عن طريق �لربيد �أو �لربيد 

�ل�سريع �إىل ذلك �لعنو�ن. يف حال كان من �ملفرو�ص �أن تتلقى ك�سوف ح�ساب بو��سطة �لقنو�ت 

على  �لبنك  قدرة  بعدم  �لعلم  يرجى  فورً�.  بذلك  �لبنك  �إبالغ  يرجى  تتلقاها،  ومل  �للكرتونية 

�لتاأكد من ��ستالمك �أي �ت�سالت مت �إر�سالها لك بو��سطة �لقنو�ت �للكرتونية.

يف موعد ل يتجاوز 30 )ثالثني( يوما تقومييًا من تاريخ ��ستالمكم �أو �لتاريخ �لذي يعترب فيه   8٫3

�نك قد ��ستلمت ك�سف �حل�ساب ) »فرتة �ملر�جعة«(، فاإنه يتعني عليك �أن ت�سعر �لبنك خطيًا 

�أي  وعن  بها  م�سرح  غري  �أو  �حتيالية  عمليات  �أية  ذلك  يف  مبا  �سهو،  �أي  عن  �أو  خطاأ  �أي  عن 

�عرت��سات �أخرى لديك على ك�سف �حل�ساب )ي�سار �إليها جمتمعة، )» خمالفات �حل�سابات«(. 

يقوم �لبنك بت�سحيح �أي معلومات غري �سحيحة يتم قيدها على ح�سابك. يف حال قام �لبنك 

بت�سحيح �خلطاأ يف نف�ص �ليوم �لذي مت به �إدخال �لبيانات غري �ل�سحيحة، فاإن �لتفا�سيل لن 

تظهر يف ك�سف ح�سابك. �إذ� مل تتمكن من �إعالم �لبنك يف غ�سون فرتة �ملر�جعة عن �أي تعديات 

تريد �جر�ءها يف �لبيانات �خلا�سة بك، فاإن �لر�سيد �لظاهر على �حل�ساب وكافة �لإدخالت 

�لبنك يف هذه �حلالة  ويعفى  وملزمة لك،  وكاملة  تعترب �سحيحة  فيها خمالفات �حل�ساب  مبا 

من �مل�سوؤولية عن �أي عملية )مبا يف ذلك خمالفات �حل�ساب( مدرجة على هذ� �لك�سف وذلك 

با�ستثناء �لعمليات �لتي قمت باإ�سعارنا بها وفقًا لهذه �لفقرة.

بالإ�سافة �إىل �لتبعات �ملبينة يف مكان �آخر يف هذه �ل�سروط، يف حال �أخفقت يف تنفيذ �لتز�ماتك   8٫4

مبوجب هذ� �لبند )8( �أو يف حال �أدى �سلوكك �أو �إغفالك �أو �ساهم يف خ�سارة متت على ح�سابك 

)خ�سائر من �أي نوع كان و�ل�سر�ئب و�جلبايات و�لغر�مات �أو �لر�سوم �أو �لعقوبات �لتي تكبدها 

�لبنك(، فاإن �لبنك ل يتحمل �أي م�سوؤولية جتاهك فيما يتعلق باأي خ�سارة من هذ� �لقبيل. كما 

�لنحو �ملطلوب  �ملنا�سب على  �لوقت  باأن عدم مر�جعتك لك�سوف �حل�ساب يف  تو�فق وتقر  �أنك 

مبوجب هذه �ل�سروط يعترب باأنه قد ت�سبب �أو �ساهم يف �حد�ث خ�سارة على �حل�ساب وذلك يف 

حدود �أي خ�سارة حتدث لحقًا لأي خطاأ �أو �إغفال كان من �ملمكن �كت�سافه لو متت مر�جعة ك�سف 

�حل�ساب �أو �سجالت �لعمليات �لأخرى وفقا لهذه �ل�سروط. تقت�سر م�سوؤولية �لبنك جتاهك على 

�خل�سارة �ملبا�سرة �لفعلية من �ملبلغ �لأ�سلي �مل�سحوب باخلطاأ من �حل�ساب ب�سبب �إهمال ج�سيم 

�أو ب�سبب �سوء ت�سرف �ملتعمد من قبل �لبنك.

ر�شيد احل�شاب  -9

قيد  �ل�سيكات  )مثل  �سرفها  يتم  �لتي  �لدفعات  �حل�ساب  على  يظهر  �لذي  �لر�سيد  يعك�ص  ل   9٫1

على  للح�ساب(.  �لدفعات  عادت  حال  يف  ذلك  يف  )مبا  للتغري  قابلة  فهي  وبالتايل  �ل�سرف( 

�لرغم من �أن �لر�سيد �حلايل للح�ساب ميكن �أن يظهر يف �أي وقت باأن �حل�ساب د�ئن، �إل �ن 

�إذ� مت �إجر�ء �لدفعات  هذ� �لر�سيد قد ل ميثل �لأمو�ل �ملتوفرة ب�سكل فعلي لك يف �حل�ساب. 

من هذ� �حل�ساب بالعتماد على دفعات مل يتم ت�سويتها وكانت غري مدفوعة، فاإن �لفائدة و/�أو 

�لر�سوم تكون م�ستحقة �لدفع يف حال �أدى ذلك �إىل ك�سف ح�سابك.

عند �لطلب، يقوم �لبنك بتزويدك بتفا�سيل عن �لر�سيد �ملتوفر يف كل ح�ساب و�لذي، با�ستثناء   9٫2

يف حال مت �لتفاق على غري ذلك، ميثل �لأمو�ل �لتي يكون باإمكان �لدفع منها )مع مر�عاة �أي 

مع  عليه  تتفق  �ملك�سوف  على  �سحب  �أي  قيمة  ويت�سمن  �حل�ساب  هذ�  من  �ل�سحب(  على  قيود 

�لبنك.

�ملبالغ  ت�سفية  �أو  )�سو�ء عن طريق جتميد  �حل�ساب  ومن هذ�  و�لدفعات يف  كل ح�ساب  يتاأثر   9٫3

�ملوجودة فيه �أو غري ذلك( بالقر�ر�ت �لتي قد ت�سدر من حمكمة خمت�سة ق�سائيًا �أو بتعليمات 

�ملك�سوف،  على  لل�سحب  �ملحدد  �ل�سقف  بزيادة  متعلق  �ل�سلبي  �لر�سيد  هذ�  كان  حال  يف  ج( 

يكون �سعر �لفائدة عل �لنحو �ملتفق عليه بينك وبني �لبنك، �أو يف حال عدم وجود مثل هذه 

�لتفاقية يكون �سعر �لفائدة بح�سب تعرفة �لر�سوم �خلا�سة �ملعتمدة من قبل �لبنك،

�سريطة �أنه عندما يكون �سعر �لفائدة بح�سب تعرفة �لر�سوم �ملعتمدة من قبل �لبنك، فال يتم   

تطبيق �سعر �لفائدة �ملذكورة يف حال مت �لتفاق خطيًا على �سعر فائدة بديل.

تكون �أي فائدة مفرو�سة عليك و�جبة �لدفع م�سافًا �إليها �إىل �أي �أجور �أو تكاليف �أو ر�سوم �أخرى   7٫16

مفرو�سة وفقًا لهذه �لأحكام و�ل�سروط.

ال�شداد والت�شوية

�أو  �سحب  �لأوق��ات  وقت من  �أي  للبنك يف  يحق  �لتفاق معك خطيًا على غري ذلك،  يتم  ما مل   7٫17

ر�سوم  )و�أي��ة  �قرت�ستها  �لتي  �ملبالغ  كافة  باأن  يعترب  �أن  و/�أو  لالقرت��ص  �مكانية  �أي  تخفي�ص 

وعمولت معلقة( م�ستحقة وو�جبة �لدفع فورً� مبا يف ذلك يف �أي من �حلالت �لتالية:

��ستخد�م �لأمو�ل �ملقرت�سة لأي غر�ص غري �لأغر��ص �ملتفق عليها مع �لبنك؛ �أ( 

�إخفاقك يف دفع �لأمو�ل يف ح�سابك عندما يطلب منك �لقيام بذلك؛ ب( 

�إخفاقك يف ت�سديد �لقر�ص �أو دفع �لفائدة عند ��ستحقاقها؛ ج( 

�إخفاقك يف �لمتثال لأي �سروط �أخرى متعلقة بالقرت��ص؛ د( 

هناك  يكون  تقديرنا،  على  بناء  �أو،  بخ�سارة،  باملتاجرة  ��ستمر�رك  �أو  باملتاجرة  قيامك  ه�( 

تدهور يف �أعمالك؛

توقفك عن �لتجارة �أو ت�سرفك باأ�سول جتارية هامة؛ و( 

حدوث �أي تخفي�ص يف قيمة �لأور�ق �ملالية �لتي بحوزتك فيما يتعلق بالقرت��ص �خلا�ص بك  ز( 

�أو �إذ� مت و�سع قيود على تلك �لأور�ق �ملالية �أو مت �إبطال �لعمل بها؛ �أو

�أو كان يف نظرنا من �ملحتمل حدوثه يف  �أي ظرف مذكور يف �لبند 61٫4  يف حال حدوث  ح( 

�مل�ستقبل �لقريب.

يف حال طلب �لبنك منك �أن تقوم بت�سديد �أي قرو�ص، فاإنه يحق للبنك يف هذه �حلالة �قتطاع   7٫18

�أي فائدة مدينة و�أي �أجور �أو ر�سوم م�ستحقة من �أي من ح�ساباتك يف يوم تقدمي هذ� �لطلب. 

وي�ستمر جتميع �لفائدة �ملدينة لغايات ت�سديد كافة �ملبالغ بالكامل ما مل يتم �لتفاق بينك وبني 

�لبنك على خاف ذلك.

�أي  �أو  بح�ساب جاري  )ب��اأي عملة  �لبنك  لدى  لك  �أي ح�ساب  د�ئن يف  ر�سيد  لك  كان  يف حال   7٫19

ح�ساب لأجل �أو ح�ساب ود�ئع ومبا فيه ح�سابات �لبطاقات �لئتمانية وح�سابات بطاقات �ل�سحن 

با�ستثناء �حل�سابات �ملحددة �سر�حة باأنها ح�سابات �ئتمانية(، فاإنه يحق للبنك ��ستخد�م )�أو 

�أو  لتخفي�ص  �حل�سابات  هذه  من  �أي  يف  لك  د�ئن  ر�سيد  �أي  �حل��ال(  مقت�سى  ح�سب  حت�سيل 

ت�سديد �أية مبالغ م�ستحقة لك على �أي ح�سابات. ويف حال �ختار �لبنك �لقيام مبا تقدم �أعاله 

)بناء على تقديره �خلا�ص(، يقوم �لبنك باإبالغك باأ�سباب �تخاذ مثل هذه �لإجر�ء�ت وعندئٍذ 

فاإنك تفو�ص �لبنك ب�سكل نهائي ل رجعة فيه:

بو�سع حد لأي وديعة حمددة �ملدة منطبقة على �أي من ح�ساباتك وتعديل �أي فائدة د�ئنة  �أ( 

و�جبة �لدفع؛ و

بتحويل عملة �أي ر�سيد تكون بغري عملة �لدولة �إىل عملة �لدولة ب�سعر �ل�سرف �ل�سائد لدى  ب( 

�لبنك،

ول يكون �لبنك م�سوؤوًل عن �أية خ�سائر لأي �سخ�ص نتيجة لتخاذ �لبنك ملثل هذه �لإجر�ء�ت.  

ل يوجد يف هذ� �لبند ما مينع �لبنك من ممار�سة �أي حق �آخر لت�سوية �أو دمج �حل�سابات يف �أي   7٫20

وقت لتخفي�ص �أو ت�سديد �أي مبالغ م�ستحقة منك للبنك.

يف حال �أ�سبح ح�سابك مك�سوفًا، فيتعني عليك عندئٍذ �أن ت�ستمر يف �جر�ء �لدفعات و�لإيد�عات   7٫21

لهذه  �لمتثال  على  قدرتك  ع��دم  ح��ال  يف  ف��ورً�  �لبنك  ت�سعر  و�أن  �حل�ساب  ه��ذ�  يف  �ملنتظمة 

�للتز�مات.

م�شوؤوليات القرتا�ص

يف حال كنت من�ساأة ل متلك �سخ�سية �عتبارية منف�سلة عن �لأ�سخا�ص �لطبيعيني �مل�ساهمني   7٫22

�أو �ملالكني، فاإنك تكون م�سوؤول �سخ�سيًا عن �أي �أمو�ل تقرت�سها من �لبنك )�سو�ء فيما يتعلق 

باأعمالك �أو �قرت��ص �سخ�سي(. يف حال �لوفاة، يكون ورثتك )وبعد وفاتهم، ورثتهم( م�سوؤولني 

عليه  �لتفاق  يتم  كما  �أو  �لدولة،  قو�نني  يف  به  �مل�سموح  �لأق�سى  �حلد  �إىل  ديونك  ت�سوية  عن 

�سر�حة مع �لبنك خالفًا لذلك.
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يف حال �لوفاة )�إذ� كنت موؤ�س�سة فردية �أو �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد( �أو يف حال ح�سول �أي حدث   11٫5

�أو ظرف كما هو مذكور يف �لبند 4٫16، فاإنه يتم جتديد وديعتك لأجل يف �أي ح�ساب وديعة لأجل 

تلقائيًا يف نهاية مدتها حتى يتم �ملطالبة بهذ� �ملبلغ من قبل ورثتك �أو من قبل حمكمة �ساحبة 

�خت�سا�ص قانوين �أو �أي �أ�سخا�ص �آخرين لديهم �ل�سلطة للمطالبة بهذه �ملبالغ.

عند �نتهاء �ملدة حل�ساب �لوديعة لأجل، بناء على �لتعليمات �لتي ي�ستلمها �لبنك منك مبوجب   11٫6

�لذي  �إىل �حل�ساب  �لوديعة لأجل  �لوديعة من ح�ساب  باإعادة  �لبنك  �أدناه، يقوم  �لبند 11٫12 

ن�ساأت به هذه �لوديعة �أو، بناء على طلبك، �إىل �أي ح�ساب �آخر �سريطة �أنه يف حال وجود �أي مبالغ 

و�جبة �لدفع �أو م�ستحقة للبنك فيما يتعلق باأي ح�ساب عند �لت�سديد، فاإنك تو�فق على تفوي�ص 

�لبنك مبا يلي:

�أن يقتطع من هذه �لدفعة �ملبالغ �لالزمة لدفع كافة هذه �ملطالبات و�جبة �لدفع لنا؛ و �أ( 

حجز هذه �ملبالغ �لتي قد ت�سبح م�ستحقة �لدفع وفقًا للتز�ماتك )مبوجب كفالة مثاًل(. ب( 

مع مر�عاة �لر�سوم و�لأجور �ملن�سو�ص عليها يف هذه �لتفاقية وتعرفة �لر�سوم، فاإنه يجوز لك   11٫7

�إغالق �أي ح�ساب وديعة لأجل �سريطة تزويد �لبنك باإ�سعار خطي م�سبق ل تقل مدته عن 30 يومًا  

)�أو �أي فرتة �أخرى لالإ�سعار وح�سب �لتفاق(.

تكون �لفو�ئد م�ستحقة يوميًا وتدفع لكافة �لود�ئع يف ح�ساب �لوديعة لأجل، يف �ملو�عيد �لتالية:  11٫8

يف تاريخ ��ستحقاق �لوديعة يف حال كانت �لوديعة ملدة 12 �سهر �أو �أقل، ؛ و �أ( 

ويف تاريخ �ل�ستحقاق يف حال كانت �لوديعة ملدة تزيد عن 12 �سهر، ب( 

مع مر�عاة �لتعليمات �لتي يتلقاها �لبنك منك مبوجب �لبند 11٫12 �أدناه، �إىل �حل�ساب �لذي   

ن�ساأت فيه �لوديعة �أو، بناء على طلبك، �إىل �أي ح�ساب �آخر.

يقوم �لبنك باإخطارك عن �سعر �لفائدة �ملطبق على ح�ساب �لوديعة لأجل بناء على طلبك.  11٫9

يكون �سعر �لفائدة �لذي تتلقاه على �ملبالغ يف ح�ساب �لوديعة لأجل ثابتًا طو�ل مدة �لوديعة ويتم   11٫10

�حت�سابه على �أ�سا�ص يومي. كما يقوم �لبنك بتزويدك باإقر�ر بالوديعة فيما يتعلق بكل وديعة ثابتة 

�لأجل.

يف حال رغبت بتجديد �أو متديد فرتة هذه �لوديعة بدًل من �حل�سول على مبلغ �لوديعة و�لفائدة   11٫11

�ملدفوعة لك مبوجب �لبنود 11٫6 و 11٫8 قبل موعد ��ستحقاق وديعتك ثابتة �لأجل يف ح�ساب 

�لتعليمات  هذه  من  ب��اأي  خطيًا  �أو  �لهاتف  طريق  عن  �لبنك  تزويد  عليك  يجب  لأج��ل،  وديعة 

للتجديد �أو �لتمديد )�أو �إن�ساء متديد تلقائي لغاية ��ستالم �إ�سعار �إ�سايف منك وبذلك يتم جتديد 

وديعتك لنف�ص �لفرتة وب�سعر �لفائدة �ل�سائد يف كل وقت ��ستحقاق لها(. 

ل يجوز �إ�سافة دفعات �إ�سافية لوديعتك ثابتة �لأجل، ولكن يجوز فتح ح�سابات ود�ئع ثابتة �لأجل   11٫12

متعددة. ل يجوز �إجر�ء �سحوبات جزئية من �لوديعة يف ح�ساب وديعة لأجل خال مدة �لوديعة. 

كما يتوجب عليك �حتجاز مبلغ �أي وديعة ثابتة �لأجل يف ح�ساب �لوديعة لغاية موعد ��ستحقاقها. 

�لوديعة.  ��ستحقاق هذه  تاريخ  �لدفع فقط يف  و�جبة  �لأجل  ثابتة  وديعة  �لفائدة على كل  تكون 

يوؤدي �ل�سحب �ملبكر لوديعة ثابتة �لأجل من ح�ساب �لوديعة �إىل جعل �لفائدة على �لوديعة غري 

م�ستحقة �لدفع وتخ�سع �إىل �أجور �سحب مبكر ثابتة.

جمع، حتويل، وتبادل معلومات العميل   -12

مبوجب ��ستخد�مك خلدماتنا، �أنت تو�فق على �أننا �سوف نقوم با�ستخد�م معلوماتك وفقًا لهذه   

�ل�سروط. 

لن يقوم �لبنك بالإف�ساح عن معلومات �لعميل �لتي ميلكها لأي �سخ�ص ،  وي�ستثنى من ذلك يف   12٫1

حال:

كان �لبنك ملزمًا لالإف�ساح؛ �أ( 

كان لدى �لبنك و�جب عام بالإف�ساح عن هذه �ملعلومات؛ ب( 

�ذ� كان لدى �لبنك مبوجب �لقو�نني و�لأنظمة �مل�سرفية يف �لدولة �لتز�م لالإف�ساح عن  ج( 

�سرعية �لأغر��ص �لتجارية لدى �لطرف �لثالث؛

مت �لإف�ساح مبو�فقة �لعميل ؛ �أو د( 

مبوجب هذه �ل�سروط. ه�( 

هذه  من  �أي  تطبيق  مت  حال  يف  �ملركزية.  �مل�سرفية  �ل�سلطة  �أو  �لرقابية  �جلهات  من  ت�سدر 

�لإجر�ء�ت على �حل�ساب، قد يتغري ر�سيد هذ� �حل�ساب ول يتم حتويل �لدفعات �أو �إعادتها.

ح�شابات وديعة حتت الطلب  -10

�لر�سوم  وتكون  �لر�سيد،  ملتطلبات  �لأدن��ى  للحد  خا�سعًا  �لطلب  حتت  وديعة  ح�ساب  كل  يكون   10٫1

و�جبة �لدفع يف حال �أ�سبح ر�سيدك حتت �حلد �لأدنى للر�سيد وفقًا ملا يحدده �لبنك، ويقوم 

�لبنك باقتطاع �أي ر�سوم من هذ� �لقبيل من ر�سيد هذ� �حل�ساب.

يقبل �لبنك فقط �لأمو�ل �لتي مت ت�سويتها كوديعة يف ح�ساب �لوديعة حتت �لطلب.  10٫2

ملء  تقدميه خطيًا عن طريق  يتم  و�لذي  �لطلب  وديعة حتت  لفتح ح�ساب  �لبنك طلبك  يقبل   10٫3

منوذج �لطلب �خلا�ص بالبنك يف �أحد فروع �لبنك )�أو باأي طريقة �أخرى يتم �لتفاق عليها(.

خدمات  طريق  عن  �آخ��ر  ح�ساب  و�أي  �لطلب  حتت  وديعة  ح�ساب  بني  �لأم��و�ل  حتويل  يتم  قد   10٫4

�أحد فروع  بالتوقيع يف  �ملفو�ص  �أو �سخ�سيا عن طريق  �لهاتف  �أو  �للكرتونية  �لبنك �مل�سرفية 

�لبنك، كما �أنك تفو�ص �لبنك للعمل بالأو�مر �ل�سادرة عرب �لهاتف من �ملفو�ص بالتوقيع حيثما 

يكون لدى �لبنك �ل�سبب لالعتقاد باأن �ل�سخ�ص �لذي على �لهاتف هو نف�ص �ل�سخ�ص �ملفو�ص 

بالتوقيع.

يف حال كانت �ملن�ساأة �أو �ملوؤ�س�سة ل متلك �سخ�سية �عتبارية منف�سلة عن �لأ�سخا�ص �لطبيعيني   10٫5

�مل�ساهمني �أو �ملالكني، عندها يف حالة �لوفاة فاإن للبنك �حلق يف �لحتفاظ باملبالغ �ملوجودة يف 

ح�ساب �لوديعة حتت �لطلب حتى يقوم ورثتك بطلبها ح�سب �لأ�سول و�لأعر�ف �ملتبعة يف �لدولة 

�أو غريهم من �لأ�سخا�ص �لذين يكون لديهم حق �ملطالبة بها.

�لبنكي  �حل�ساب  هذ�  �إىل  �لطلب  حتت  �لوديعة  ح�ساب  يف  �لقائمة  �ملبالغ  بت�سوية  �لبنك  يقوم   10٫6

بح�سب تعليماتك.

يف حال كانت �أي مبالغ م�ستحقة وو�جبة �لدفع للبنك فيما يتعلق باأي ح�ساب ورغبت يف �ل�سحب   10٫7

من ح�ساب �لوديعة حتت �لطلب، فاإنه يحق للبنك �أن يقتطع من هذه �ل�سحوبات �ملبالغ �لالزمة 

للبنك حجز هذه  �أو جزئيًا(. كما يجوز  كليًا  �لدفع )�سو�ء  �مل�ستحقة وو�جبة  �ملبالغ  لدفع هذه 

�ملبالغ يف حال ��ستحق للبنك عليك �أي �لتز�م م�سروط )�سو�ء ككفيل �أو غري ذلك(. 

يف حال رغبت يف �إغالق �أي ح�ساب وديعة لأجل، فاإنه يتوجب عليك تزويد �لبنك �إ�سعار خطي   10٫8

م�سبق ل تقل مدته عن 30 يوم، وقد يقوم �لبنك باإغالق هذ� �حل�ساب يف غ�سون مهلة �أقل يف 

حال كان هناك ظروف تربر للبنك �إغالق هذ� �حل�ساب يف هذه �لفرتة.

يف حال �أدى �أي �سحب �إىل �نخفا�ص �لر�سيد يف ح�ساب �لوديعة لأجل حتت �حلد �لأدنى ملتطلبات   10٫9

�لر�سيد، فللبنك يف هذه �حلالة �أن يطلب �إغالق هذ� �حل�ساب �أو كبديل لذلك يحق للبنك �أن 

يطلب دفع ر�سوم لالحتفاظ بهذ� �حل�ساب.

يتوجب دفع �لفائدة على �لر�سيد �لذي متت ت�سويته لكل ح�ساب وديعة حتت �لطلب، ما مل يتم   10٫10

�لتفاق على خاف ذلك، وذلك كل �ستة �أ�سهر وبحيث يتم دفعها للح�ساب على �لنحو �لذي يتم 

حتديده من قبلك.

يحق للبنك بناء على تقديره �خلا�ص تغيري �أ�سعار �لفائدة على هذه �لود�ئع يف ح�ساب �لوديعة يف   10٫11

�أي وقت، وبحيث يحق للبنك �لقيام بذلك على �أ�سا�ص يومي.

ح�شابات الوديعة لأجل  -11

�أو  �لوقت ح�ساب جاري  نف�ص  لديك يف  يكن  ما مل  لأجل  وديعة  بح�ساب  �لحتفاظ  لك  يحق  ل   11٫1

ح�ساب وديعة حتت �لطلب.

يكون كل ح�ساب وديعة لأجل خا�سعًا ملتطلبات �حلد �لأدنى للر�سيد )وهو متوفر لدى �لبنك عند   11٫2

�لطلب �أو عن طريق �ملوقع �للكرتوين(.

يجوز فتح ح�ساب �لوديعة لأجل بعملة �لدولة �أو بعملة �أخرى بناء على طلبك.  11٫3

يجوز فقط �يد�ع �لدفعات �ل�سافية يف ح�ساب �لوديعة لأجل.  11٫4
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�ل�سخ�سية  �لبيانات  وت�سحيح  �إىل  للو�سول  �حلق  لديه  �أن  �ل�سلة  ذ�ت  �ل�سخ�ص  �ىل  �مل�سورة 

�خلا�سة بهم.

حيث:  12٫7

ف�سل �أحد �لعمالء يف تقدمي معلومات �لعميل بعد طلب �لبنك ذلك بحدود �ملعقول، �أو �أ( 

يحجب �أو ي�سحب �أحد �لعمالء �ملو�فقات �ملطلوبة من قبل �لبنك لكي يتم جمع، حتويل �أو تبادل  ب( 

معلومات �لعميل؛ �أو

�أو �لعميل  �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك لديه �سكوك ب�ساأن �رتكاب �جلر�ئم �ملالية  �أو  �لبنك  ج( 

يقدم خطر �حتمالية حدوث جرمية مالية للبنك �أو لأحد من �ل�سركات �لتابعة للبنك

�لبنك:

ويحق  �خلدمات،  تقدمي  يف  �ل�ستمر�ر  �أو  جديدة  خدمات  توفري  من  ق��ادرً�  يكون  لن   -1

للبنك �ن يقوم باإنهاء �أي عالقة جتارية معكم؛

�أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك �سيتخذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لتلبية �لتز�مات �لمتثال؛   -2

و/�أو

�سيقوم بحجز، حتويل �أو �إغالق ح�سابات �لعمالء  -3

عن  معلومات  توفري  يف  �سلة  ذ�ت  �سخ�ص  �أي  �أو  �لعميل  ف�سل  ح��ال  يف  ذل��ك،  �ىل  بالإ�سافة   

�ل�سر�ئب وك�سوف �حل�سابات ذ�ت �لعالقة، �لإعفاء�ت و�ملو�فقات، قد يوؤدي �ىل �تخاذ �لبنك 

ورمبا  �لعميل،  هذ�  عن  �ل�سر�ئب  م�سلحة  �إبالغ  ذلك  يف  مبا  بحالتك،  �ملتعلق  �خلا�ص  قر�ره 

تطلب م�سلحة �ل�سر�ئب من �لبنك �أو �أي �سخ�ص �آخر حجز هذه �ملبالغ �لتي قد تكون مطلوبة 

قانونًا من قبل م�سلحة �ل�سر�ئب و�إلز�م �لبنك بدفع هذه �ملبالغ �إىل م�سلحة �ل�سر�ئب.

حماية البيانات

لت�سريعات  وفقًا  �لدولة.  �أو خارج  �سو�ء كانت معاجلتها يف د�خل  �لبيانات حممية  تكون  �سوف   12٫8

حماية �لبيانات، معلومات �لعمالء �ستكون حممية بال�سرية �لتامة و�لتي يخ�سع لها �لبنك و �أي 

من �ل�سركات �لتابعة للبنك و�ملوظفني و�لأطر�ف �لأخرى. 

ن�شاط اإدارة خماطر اجلرائم املالية

ح�سب  منا�سبًا  يرونه  �إج��ر�ء  �أي  لتخاذ  مطلوبني  للبنك  �لتابعة  �ل�سركات  من  �أي  �أو  �لبنك   12٫9

من  و�لوقاية  و�لتحري  بالبحث  �ملتعلقة  �لمتثال  للتز�مات  تلبيًة  و�ملطلق  �لوحيد  تقديرهم 

�جلر�ئم �ملالية )ن�ساط �إد�رة خماطر �جلر�ئم �ملالية( وميكن �أن ت�سمل هذه �لإجر�ء�ت، ولكن 

ل تقت�سر على:

طلب  �ل�سحب،  �إج���ر�ء�ت  �ملعلومات،  نقل  تعليمات،  �أي  يف  و�لتحقيق  �عرت��ص  غربلة،  �أ( 

خدمات، �أو �أي مدفوعات مر�سلة �إليك �أو من قبلك و نيابًة عنك،

�لتحقيق يف م�سدر �أو م�ستلم �لأمو�ل. ب( 

�جلمع بني معلومات �لعمالء مع �ملعلومات �لأخرى ذ�ت �سلة يف حوزة �لبنك و/�أو �أي من  ج( 

�ل�سركات �لتابعة للبنك ،

�أو �ملوؤ�س�سة، �سو�ء كانت تخ�سع  �لقيام باملزيد من �ل�ستف�سار�ت عن حالة هذ� �ل�سخ�ص  د( 

لعقوبات وتاأكيد هوية �لزبون و مكانته.

�إىل حد ي�سمح به �لقانون، �لبنك �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك �سوف يكونون غري م�سوؤولني   12٫10

جتاهك �أو �أي طرف �آخر فيما يتعلق باأي خ�سارة تتكبدها ب�سبب �لتاأخري ومنع �أو رف�ص �لقيام 

بتحويل �ملدفوعات �أو غري ذلك نتيجة لن�ساط �إد�رة خماطر �جلر�ئم �ملالية.

اللتزام ال�شريبي

�ل�سخ�سية( تقرون  �أي �سخ�ص مت�سل متمثاًل ب�سفته ك�سخ�ص مت�سل )ولي�ص ب�سفته  و  �أنت   12٫11

�ملثال ل  �ل�سريبة )مبا يف ذلك على �سبيل  �لفهم و�للتز�م لقو�نني  مب�سوؤوليتكم وحدكم جتاه 

�حل�سر، دفع �ل�سريبة �أو تقدمي عو�ئد �أو تقدمي م�ستند�ت �أخرى �ملتعلقة مبدفوعات �ل�سر�ئب( 

يف جميع �لدول حيث تن�ساأ هذه �للتز�مات �ملتعلقة بفتح و��ستخد�م �حل�سابات و/�أو �خلدمات 

يكون  �سر�ئب  قو�نني  �لدول  بع�ص  لدى  للبنك  �لتابعة  �ل�سركات  من  �أي  �أو  �لبنك  من  �ملقدمة 

تطبيقها خارج نطاق �لدولة م�سرعة �لقانون بغ�ص �لنظر عن مكان �إقامتك �أو �إقامة �ل�سخ�ص 

�ملت�سل �أو �ملوطن �أو �جلن�سية �أو دولة �لتاأ�سي�ص. ل �لبنك  �مل�سورة �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة 

�سريبية  م�سورة  �أو  قانونية  م�سورة  طلب  �لبنك  وين�سحك  �ل�سريبية.  �مل�سورة  يقدم  للبنك 

م�ستقلة. �لبنك و/�أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك ل يتحملون �مل�سوؤولية �لناجتة عن �لتز�ماتكم 

جمع معلومات العميل

عن  �أو  معلومات عنك،  ذلك  �لعمالء )مبا يف  معلومات  تبادل  و  ��ستخد�م،  للبنك جمع،  يحق   12٫2

�ل�سركات  من  باأي  )وعالقتكم  �لبنك،  ومنتوجات  خدمات  من  لأي  ��ستخد�مك  معامالتك، 

�لتابعة للبنك( معلومات �لعميل قد يتم طلبها منك )�أو �أي �سخ�ص خمول بالقيام بذلك عنك(، 

�أو من �ملمكن �أن يتم جمعها من قبل �لبنك �أو عن �لبنك، �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك من 

متاحة  �أخرى  معامالت  مع  جمتمعة  للعموم(،  �ملتاحة  �ملعلومات  ذلك  يف  )مبا  �أخرى  م�سادر 

للبنك �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك.

حتويل معلومات العميل

يحق للبنك �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك حتويل و�لك�سف عن معلومات �لعميل بخ�سو�ص �أي   12٫3

من �لأغر��ص �لتالية:

تف�سري �خلدمات لأي �ملعامالت �ملطلوبة و�ملاأذونة من قبلك، �أ( 

تلبية �لتز�مات قو�نني �لمتثال، ب( 

�إد�رة خماطر �أن�سطة �جلر�ئم �ملالية، ج( 

جمع �أي مبالغ م�ستحقة منك، د( 

�إجر�ء فح�ص �لئتمان و�حل�سول على �أو تقدمي مر�جع �لئتمان. ه�( 

ل�سبب فر�ص �أو �لدفاع عن حقوق �لبنك، �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك و( 

لتلبية �لحتياجات �لت�سغيلية �لد�خلية لدى �لبنك �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك )مبا  ز( 

و�لتاأمني، ومر�جعة  �ملنتجات،  �أو تطوير  و�إد�رة �ملخاطر،  يف ذلك، دون ح�سر، �لئتمان، 

�حل�سابات ولأغر��ص �إد�رية �أخرى(.

�أو  �ملالية  للخدمات  �لرتويج  �أو  �لت�سويق  ذل��ك  يف  )مب��ا  بك  �لبنك  عالقة  على  �حلفاظ  ح( 

�ملنتجات ذ�ت �ل�سلة ولأبحاث �ل�سوق(، )»�لأغر��ص«(.

تبادل البيانات

)ح�سب  للبنك  �لتابعة  �ل�سركات  من  �أي  و/�أو  �لبنك  باأن  تو�فق  �أنك  للخدمات،  با�ستخد�مك   12٫4

�ل�سرورة و�لقت�ساء تلبية لهذه �لأغر��ص( ميلك �حلق يف جمع ونقل مبا يف ذلك تبادل معلومات 

�لعميل �ىل �لأ�سخا�ص �لتالية �أ�سماوؤهم )�لذين يجوز لهم �أي�سا جمع وتبادل ونقل هذه �ملعلومات 

لهذه �لأغر��ص(:

�أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك �أ( 

�أو �سركاء يف �أي من �ل�سركات  �أي من �ملتعاقدين من �لباطن، وكالء، مقدمي �خلدمات،  ب( 

�لتابعة للبنك )مبا يف ذلك �ملوظفني و�ملديرين و�لروؤ�ساء(؛

�أي �سلطة؛ ج( 

بنوك  و�لو�سطاء،  و�مل�ستفيدين،  �لدفعات،  ومتلقني  عنك،  بالنيابة  يت�سرف  �سخ�ص  �أي  د( 

وكيلة ومر��سلة، وغرف �ملقا�سة، ونظم �ملقا�سة �أو �لت�سوية، �لأ�سو�ق �ملالية، وكالء �ملبيعات 

�ل�ساعدة، جتارة �ملبادلة، و�ل�سركات �لتي لديك �أ�سهم وح�س�ص فيها )حيث هذه �لأ�سهم 

و�حل�س�ص حمفوظة لدى �لبنك(؛

�أي طرف لديه م�سلحة �أو يفرت�ص �ملخاطر بالن�سبة لهذه �خلدمات؛ ه�( 

موؤ�س�سات مالية �أخرى، مكاتب تقارير �لئتمان، �أو �ملكاتب �لتي تقدم مر�جع �ئتمانية؛ و( 

�ي مدير �سندوق �لذي يقدم خدمات �إد�رة �لأ�سول لك. ز( 

�أي و�سيط يقوم �لبنك بتقدمي �إحالت له؛ و/�أو ح( 

بخ�سو�ص �أي نقل لالأعمال �لتجارية �ملوجودة لدى �لبنك، �لت�سرف بها، وعملية �ل�ستحو�ذ  ط( 

�أو �لندماج؛

�أينما وجدت، مبا يف ذلك �لدول �لتي ل توجد فيها قو�نني حماية �لبيانات �لتي توفر نف�ص   

�مل�ستوى من �حلماية يف �لدول �لتي يتم توفري �خلدمات فيها.

التزامات العميل

 

�أية  �إذ� كان هناك  �لبنك يف غ�سون 03  يومًا  �إبالغ �لبنك فورً�، بالكتابة �ىل  �أنك تو�فق على   12٫5

تغيري�ت على معلومات �لعميل �لتي قمت بتزويد �لبنك بها �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك من 

وقت لآخر، و�ل�ستجابة فورً� لأي طلب من �لبنك �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك للح�سول على 

معلومات حمدثة �أو �إ�سافية.

�أو  �ل�سخ�سية  �لبيانات  ذلك  يف  مبا  معلوماته  )حيث  �سلة  ذ�ت  �سخ�ص  كل  �أن  من  توؤكد  �أنك   12٫6

�ملعلومات �ل�سريبية، �لتي قدمها للبنك �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك( قد و�فق على نقل 

تقدمي  �ل�سروط. يجب عليك  �ملبني يف هذه  �لنحو  به على  �ملعلومات �خلا�سة  و�إف�ساح  وتبادل 
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�أو غ�ص من جانب  �أو تق�سري متعمد  �إهمال ج�سيم  �إذ� كانت تلك �خل�سارة ناجتة عن  �إل 

�لبنك؛ و

يكون ملو�فقة �لعميل على �لرتتيبات �أعاله �لأولوية على �أي �سرط �أو مو�فقة مناق�سة �سادرة  ز( 

�أو بعد تاريخ مو�فقة �لعميل على هذه  �أي �تفاق مع �لبنك، �سو�ء قبل  عن �لعميل مبوجب 

�ل�سروط و�لأحكام، وبغ�ص �لنظر عن �أي �سرط يتعلق بطريقة تعديل �أي �تفاق م�سبق بني 

�لعميل و�لبنك.

مكافحة الحتيال  -13

يقوم �لبنك ببع�ص �لإجر�ء�ت للتحقق من �لدفعات �إىل ومن ح�ساباتك كجزء من تد�بري �لبنك   13٫1

�لتي يتخذها ملكافحة �لحتيال ، مبا يف ذلك �لت�سال بك عن طريق �لربيد �أو �لهاتف )مبا يف 

ذلك �لهاتف �ملحمول( �أو �لربيد �لإلكرتوين �أو خدمة �لر�سائل �لن�سية �أو �لر�سائل �لإلكرتونية 

�إعالمك بوجود ن�ساط  لغايات  CBD E-Channels( وذلك  �لآمنة )�إذ� كنت م�سجال يف �سبكة 

م�سبوه على ح�سابك، �أو قد يرتك لك �لبنك ر�سالة يطلب منك فيها �لت�سال به. يف حال تلقيت 

�أي �ت�سال �أو ر�سالة من هذ� �لقبيل، فعليك �لت�سال بالبنك فورً�.

�أو  �إىل تاأخري تنفيذ تعليمات �سد�د  �إليها يف هذه �لفقرة  باأي من �لأن�سطة �مل�سار  �لقيام  يوؤدي   13٫2

�إىل �لتاأخري يف ��ستالم �لأمو�ل �ملدفوعة، وحيثما �أمكن ووفقًا لأحكام �لقانون و�للو�ئح �ملعمول 

بها، يقوم �لبنك باإبالغك عن �أ�سباب �أي تاأخري و�ملدة �ملتوقعة لأي تاأخري. ويف حال عدم ر�سى 

�لبنك عن قانونية �لدفع �إىل �أو من �أي من ح�ساباتك، فاإنه يحق له �أن يرف�ص دفعها. من �جلائز 

تعليق �أو �إنهاء ��ستخد�مك للبطاقات �أو CBD E-Channels �أو �أي خدمة �أخرى نتيجة �لجر�ء�ت 

�أحكام و �سروط  �ملتخذة وفقًا لهذ� �ل�سرط و ذلك يف �حلالت و للفرت�ت �ملن�سو�ص عليها يف 

�حل�سول على �لبطاقة �أو �خلدمة.

امل�شوؤوليات وال�شمانات واللتزامات  -14

�سوف يقوم �لبنك بتزويدك بخدمات ح�سابية بعناية وكفاءة منا�سبة.  14٫1

و/ لتنفيذ  �أخرى  �أط��ر�ف  �أو  وكالء  مع  �أو  فرعيني  متعاقدين  مع  �لبنك  يتعامل  �ن  �ملمكن  من   14٫2

�أو �سمان تنفيذ �أية خدمات ح�سابية �أو �أية تعليمات يتلقاها �لبنك من طرفكم فيما يتعلق باأي 

نظام دفع �أو ��ستخد�م �أي بنك و�سيط. كما �أنه للبنك �حلق باتخاذ �لتد�بري �ملنا�سبة و�لعناية 

دفع،  نظام  �أو  و�سيط  بنك  ��ستخد�م  حالة  ويف  �آخر.  طرف  �أي  و��ستخد�م  �ختيار  يف  �لالزمة 

ح�سب مقت�سى �حلال، فاإن �لبنك �سيتعامل وفقًا لقو�عد و�أنظمة �ملتعاقد �لفرعي �أو �لوكيل �أو 

بغ�ص  رقابية،  �أو جهة  �سناعية  لأي جهة  �لدولية  و�لنظمة  لالإجر�ء�ت  ووفقا  �لثالث،  �لطرف 

�لنظر عن �أية تعليمات من طرفكم تتعار�ص مع مثل هذه �لنظمة �أو �لتوجيهات �ل�سادرة. ويكون 

�لبنك �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك م�سوؤولني فقط عن �أعمال متعاقديهم �لفرعيني، و�أعمال 

وكالئهم �أو �أعمال �أية �أطر�ف �أخرى يقوم �لبنك بتعيينهم �أو �ختيارهم )على �لنحو �ملبني يف 

هذه �لفقرة( بحيث يتحمل �لوكيل �أو �لأطر�ف �لأخرى �أية خ�سائر ناجتة عن �أعماله.

يتوجب عليك �لتقيد بجميع �لطلبات �ل�سادرة عن �لبنك و�لالزمة لتقدمي �خلدمات �حل�سابية.   14٫3

كما يتوجب عليك �ن تقدم للبنك جميع �مل�ستند�ت و�ملعلومات �لتي يطلبها، و�ن يتم �عالم �لبنك 

باأي تغيري يطر�أ على ��سمك �أو �أية وثائق تاأ�سي�سية �أو بحكم �لقانون و�أية تفا�سيل تتعلق بامللكية 

فاإنه  للبنك،  و�لتفا�سيل  �ملعلومات  مثل هذه  تقدمي  يتم  ويف حال مل  �لتو��سل  عنو�ن  وتفا�سيل 

�سيعتمد على جميع �ملعلومات و�لتفا�سيل �ل�سابقة �لتي مت تقدميها للبنك من قبلك.

يتوجب عليك �إعالم �لبنك وباأ�سرع ما ميكن عن �أية �سرقة �أو �حتيال �أو �أي عمل غري �سرعي �آخر   14٫4

يتعلق باي من ح�ساباتك.

يتوجب عليك وعلى �لبنك ويف جميع �لوقات �سمان �لقيام مبا يلي:  14٫5

�ل�سركات )يف حال  بتاأ�سي�ص  �لقو�نني �خلا�سة  موؤ�س�سني مبوجب  وب�سكل �سحيح  نكون  �أن  �أ( 

كانت �سركة( و�ن نعمل وفقًا للقو�نني و�لأنظمة �ملحلية للدولة �لتي تعمل بها.

�أن يكون للبنك �ل�سلطة و�ل�سالحية لتنفيذ وت�سليم وتنفيذ �للتز�مات مبوجب هذه �ل�سروط  ب( 

)ما �مكن ذلك(.

وو�جبة  وملزمة،  �ملفعول  �سارية  قانونية  �لتز�مات  ت�سكل  �ل�سروط  هذه  باأن  ونعرتف  نقر  ج( 

�لتنفيذ �سد �لآخرين.

�أي �سخ�ص،  تقع على  �أية خ�سائر  �آخر عن  �أي طرف  �أو جتاه  م�سوؤوًل جتاهك  �لبنك  يكون  لن   14٫6

�ذ� منعنا �أو منع �أي وكيل لنا �أو �أي من �لبنوك �ملعنية �أو مت تاأخرينا �أو تاأخري �أي وكيل لنا �أو �أي 

و�لتز�منا  تقيدنا  ب�سبب  �أخرى  �أية خدمات  �أو  �لبنكية  �ملعنية من تقدمي �خلدمات  �لبنوك  من 

�ل�سريبية يف �أي دولة فيما يخ�ص ��ستخد�م �حل�سابات و/�أو �خلدمات �لتي يقدمها �لبنك و/�أو 

�أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك.

متطلبات ال�شلطات ال�شريبية

 

�ل�سريبية،  �أو مبوجب �لتفاقات مع �جلهات  �للو�ئح  �أو  �لقانون  �لبنك مبقت�سى  قد يطلب من   12٫12

�ملالكني  عن  �لعمالء  (�أو  عن  معينة  معلومات  تت�سمن  �لتالية  �جلهات  �إىل  تقارير  يقدم  �أن 

�ملبا�سرين �أو غري �ملبا�سرين �أو �لأمناء �أو �أ�سحاب �مل�سالح يف حالة �لأ�سخا�ص �ملعنويني)  وعن 

عالقة �لعميل بالبنك، مبا يف ذلك معلومات عن ح�سابات �لعميل و�ملنتجات �لبنكية ذ�ت �ل�سلة 

بتلك �حل�سابات:

�جلهات �ل�سريبية يف �لدولة �لتي يحتفظ �لبنك بح�سابات للعميل د�خلها، و�لتي قد تقوم  �أ( 

بدورها بتمرير تلك �ملعلومات �إىل �جلهات �ل�سريبية يف دولة �أخرى حيث قد يخ�سع �لعميل 

لل�سر�ئب؛ �أو

مبا�سرة �إىل �جلهات �ل�سريبية يف دول �أخرى  (مثل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية)  حيثما  ب( 

يعتقد �لبنك ب�سورة منطقية، �أو يكون مطلوبًا منه �أن يفرت�ص، باأن �لعميل يخ�سع لل�سر�ئب 

يف تلك �لدول.

حيثما يكون مطلوبًا من �لبنك �لإف�ساح عن معلومات عن �لعميل وح�ساباته و/ �أو عالقة �لعميل   12٫13

وقيمة  �حل�ساب  �حل�سر)  رقم  ل  �ملثال  �سبيل  (على  تت�سمن  قد  �ملعلومات  هذه  فاإن  بالبنك، 

�لفو�ئد �ملدفوعة �أو �مل�سافة �إىل �حل�ساب، ور�سيد �حل�ساب و��سم �لعميل وعنو�نه وبلد �لإقامة 

�لبنك من  يطلب  قد  لذلك،  وبالإ�سافة  �ل�سريبي.  �لتعريف  رقم  �أو  �لجتماعي  �ل�سمان  ورقم 

�إقامته �خلا�سع  �أو �سهاد�ت �إ�سافية حول هوية �لعميل وحمل  �أو وثائق  �لعميل تقدمي معلومات 

لل�سريبة وجن�سيته.

�لعمالء ب�سفة مركزية  يقوم مبعاجلة معلومات  بالتز�ماته، قد  �لوفاء  �لبنك من  يتمكن  حتى   12٫14

يف دولة �أخرى. كما يجوز للبنك �للجوء �إىل وكالء �أو متعاقدين فرعيني يتم �ختيارهم بعناية 

ولديهم �أدو�ت حماية مالئمة للحفاظ على �أمن بيانات �لعمالء، ويلتزمون جتاه �لبنك باملحافظة 

على �ل�سرية �لتامة ملعلومات وبيانات عمالء �لبنك.

�ل�سروط  تلك  �أخرى يف  ن�سو�ص  �أية  وبالرغم من  و�لأحكام  �ل�سروط  توقيعه على هذه  مبجرد   12٫15

و�لأحكام، يوؤكد �لعميل ويو�فق على ما يلي:

�أنه �سيقدم �أي معلومات �أو وثائق �إ�سافية قد يطلبها �لبنك من �لعميل، و�أن �لعميل يتنازل  �أ( 

�أو  �لبيانات  تكون مطبقة مبوجب قو�نني حماية  �ملعلومات قد  ب�سرية  تتعلق  �أي حقوق  عن 

�لتي  �ملعلومات  كافة  ما يخ�ص  �أخرى يف  قو�نني مماثلة  �أي  �أو  �مل�سرفية  �ملعلومات  �سرية 

يحوزها �لبنك �أو يح�سل عليها من �لعميل، و�لتي قد يطلب من �لبنك �لإف�ساح عنها للوفاء 

بالتز�ماته.

�إليها  �أن �لعميل ي�سمح للبنك بالإف�ساح عن تلك �ملعلومات �إىل �جلهات �ل�سريبية �مل�سار  ب( 

�ملركزية  �ملعاجلة  بغر�ص  �ملعينني  �لفرعيني  �ملتعاقدين  �أو  و�لوكالء  وكالئها  و�إىل  �أعاله 

ملعلومات �لعمالء يف دولة �أخرى؛

�لبنك، يجوز  يطلبها  �لتي  �لوثائق  �أو  باملعلومات  �لبنك  بتزويد  �لعميل  قيام  يف حال عدم  ج( 

للبنك �أن يحجز مبلغا من �لر�سيد �ملتوفر يف �حل�ساب مبا يف ذلك �لفو�ئد �ملدفوعة �إىل 

�إنهاء  �أو  و/  �حل�ساب  �إغ��الق  �أو  و/  �سريبية  جهة  �أي  حتددها  �لتي  �لن�سبة  وفق  �لعميل 

�لت�سهيالت �مل�سرفية �ملمنوحة للعميل �أو حتويل �حل�ساب و/ �أو �لت�سهيالت �مل�سرفية �إىل 

جهة تابعة للبنك؛

�إذ� طلب �لعميل من �لبنك حتويل دفعة من ح�سابه �إىل ح�ساب �آخر لدى موؤ�س�سة مالية ل  د( 

تخ�سع �أو متتثل للت�سريعات �ل�سريبية ذ�ت �ل�سلة، فقد ُيطلب من �لبنك حجز مبالغ معينة 

من تلك �لدفعة؛ ويف هذه �حلالة يخول �لعميل �لبنك بحجز تلك �ملبالغ على �أن يقوم �لبنك 

باإبالغ �لعميل يف حالة حدوث ذلك؛

يجوز للبنك نقل بيانات �لعميل �إىل بلد �أو بلد�ن �أخرى للمعاجلة بو��سطة �لبنك ونيابة عنه،  ه�( 

كما يجوز للبنك ��ستخد�م وكالء ومتعاقدين فرعيني ملعاجلة بيانات �لعمالء من �أجل �لوفاء 

بالتز�مات �لبنك

لن يتحمل �لبنك �أية م�سوؤولية جتاه �لعميل عن �أي خ�سارة قد بتكبدها �لعميل نتيجة لمتثال  و( 

�لبنك للت�سريعات �أو �إبر�م �تفاقيات مع �جلهات �ل�سريبية للتقيد بالتز�ماته �ملبينة �أعاله، 
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�ستعترب ح�سابات خاملة )وذلك بعد �سنة و�حدة للح�سابات �جلارية وبعد خم�سة �سنو�ت حل�ساب 

�لوديعة لأجل وح�ساب �لوديعة حتت �لطلب(.

بنف�ص  )�أو  با�سمك  وتفعليه  �آخر  ح�ساب  ت�سغيل  مت  �إذ�  حتى  خاماًل  �حل�ساب  �لبنك  يعترب  قد   17٫2

�مل�سمى �لقانوين(. كما �أنه على �لبنك �ن ي�سعى لالت�سال بك من خالل �آخر عنو�ن معروف لك 

فيما يتعلق باأي ح�ساب خامل. ويف حال ��ستالمك ملثل هذ� �لخطار، فاإنه يتوجب عليك عندئٍذ 

�لت�سال مع فرع �لبنك �خلا�ص بك على �لفور. يف حال �أ�سبح �أي ح�ساب خاماًل �أو بقي خاماًل 

ملا جمموعه ع�سر �سنو�ت من تاريخ �آخر معاملة، ومل يكن �لبنك قادرً� على �لت�سال بك على 

�آخر عنو�ن معروف لك يف ملفك لدى �لبنك، وبالرغم من و�سع �إعالن يف �سحيفتني ر�سميتني 

حمليتني )و�لذي �سيتم قيد تكاليفه على ذلك �حل�ساب(، ف�سيقوم �لبنك بت�سوية ودفع �أية ديون 

على �حل�ساب من ر�سيد ذلك �حل�ساب و�ر�سال ما تبقى من �ملبلغ �ملودع يف �لر�سيد كما تقرره 

�جلهات �لرقابية. �إن ما تقدم ينطبق كذلك على �أي دخل م�ستحق لك نتيجة ل�ستثمار مل تتم 

�ملطالبة به ملدة خم�ص �سنو�ت.

التنازل وقابلية الف�شل  -18

قد مينحك �لبنك من وقت لآخر وقتًا ��سافيًا للوفاء بالتز�ماتك �أو قد يقرر خالل هذه �لفرتة   18٫1

�لزمنية �ملمنوحة لك عدم ممار�سة �أي من حقوقه. يف حال قام �لبنك بذلك، فاإنه ل يكون قد 

�أي  �ل�سروط يف  �لتطبيق �ل�سارم لهذه  �أن ي�سر على  �أنه ي�ستطيع  تنازل عن هذه �حلقوق كما 

مرحلة لحقة.

قو�نني  مبوجب  للتنفيذ  قابل  غري  و�لأحكام  �ل�سروط  هذه  من  جزء  �أو  كل  �أ�سبح  �إذ�  حال  يف   18٫2

�لدولة، فذلك لن يوؤثر �أو ي�سعف �سرعية �أو �سحة �أو نفاذ هذه �ل�سروط و�لأحكام يف �أي دولة 

�أخرى، وتبقى جميع �لحكام �لأخرى نافذة وقابلة للتطبيق يف �لدولة.

ا�شتمرار هذه الأحكام وال�شروط  -19

�سوف ت�ستمر هذه �ل�سروط بغ�ص �لنظر عن �لإنهاء، �سو�ء كان �لإنهاء بو��سطة �لبنك �أو �أي من   

�ل�سركات �لتابعة للبنك من توفري �أية خدمات لك �أو �إغالق �أي من ح�ساباتكم.

القانون املطبق والخت�شا�ص الق�شائي  -20

ر طبًقا لقانون �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقو�عد �مل�سرف  تخ�سع هذه �ل�سروط و�لأحكام وتف�سَّ  20٫1

�لذي يحكم �حل�سابات  �لقانون  يكون  وتوجيهاته.  و�أنظمته  �ملتحدة  �لعربية  لالإمار�ت  �ملركزي 

�أو �أي خدمة م�سرفية �أو معاملة هو قانون �لإمارة حيث يتم �حلفاظ على �حل�ساب، ويف حالة 

�أي نز�ع نا�سئ يف ما يتعلق باأي ح�ساب �أو خدمة م�سرفية �أو معاملة، يكون ملحاكم هذه �لإمارة 

�لخت�سا�ص �لق�سائي، �سرط �أن يجوز للبنك، �إذ� �عترب ذلك منا�سبًا، �ملبا�سرة باإجر�ء�ت يف 

�أي �خت�سا�ص ق�سائي �آخر، د�خل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أو خارجها.

اللغة والتف�شري

�أي  �أن هذه �ل�سروط �سادرة يف ن�سخة �جنليزية و�أخرى عربية مع �مكانية ترجمتها �إىل  حيث   20٫2

لغة �أخرى لأي �سبب من �ل�سباب، فاإنه يف حال حدوث �أي تعار�ص بني هاتني �لن�سختني، فتكون 

�لن�سخة �لعربية هي �لن�سخة �ملعتمدة.

الع�شار اأو الوفاة اأو العجز  -21

يف حال ح�سول �لعجز �أو �لوفاة )يف حال كنت من�ساأة ذ�ت �سخ�سية �عتبارية غري منف�سلة عن   21٫1

�مل�ساهمني �أو �ملالكني( �أو يف حال ح�سول �أي من �لظروف �ملبينة يف �لفقرة 4٫16، فلن يكون 

�لبنك م�سوؤول عن �أية خ�سائر يتعر�ص لها �أي �سخ�ص ناجتة عن �أية تعامالت باحل�سابات ما مل 

�أدلة توثيقية  �أو �لظرف �إىل جانب  يح�سل �لبنك على ��سعار خطي بحدوث مثل ذلك �حلدث 

بذلك يقبلها �لبنك.

فور ��ستالم �لثبات �مل�سار �ليه يف �لفقرة 21٫1 �عاله، �سيقوم �لبنك بتعليق �ملعامالت �خلا�سة   21٫2

بجميع �حل�سابات )با�ستثناء ��ستالم مبالغ يتم �يد�عها يف �أي من تلك �حل�سابات(، وحتى يتم 

تعيني وريث �أو �سخ�ص مفو�ص �أو م�سوؤول �أو و�سي تعينه �ملحكمة، ح�سب مقت�سى �حلال، لت�سغيل 

ح�ساباتك، وبعد ذلك يقوم �لبنك باإخالء �أية �أر�سدة يف تلك �حل�سابات )وذلك بعد ت�سوية ودفع 

جميع �ملبالغ و�للتز�مات �مل�ستحقة على ذلك �حل�ساب(. ويف حال كنت تخ�سع لتغطية تاأمينية 

متعلقة بح�ساباتك، فاإن �أي مبلغ تاأميني ي�سرتده �لبنك بالنيابة عنك �سيتم �إيد�عه يف ح�سابك.

بتنفيذ �لتز�ماتنا مبوجب �لقانون �أو �لنظمة �لنافذة �أو ب�سبب �أي ظروف طارئة �أو غري طبيعية 

باملوؤ�س�سات  تتعلق  �أعمال  �أو  �أية �عمال حكومية  �ملثال  خارجة عن نطاق �سيطرتنا )على �سبيل 

�حلكومية �أو �أية �عمال قدرية و�لظروف �لقاهرة �أو �لإ�سر�بات �أو �أية �أعمال �سناعية �أخرى ل 

ت�سمل كادرنا �أو ف�سل عمل معد�ت �أطر�ف �أخرى �أو �نقطاع �لطاقة �ملتعلق باأطر�ف �أخرى و/�أو 

تعطل �لأنظمة �لبنكية �لعاملية و�لتي يتم من خاللها �إر�سال �لدفعات �ملالية( �أو ب�سبب �لتز�منا 

بو�جباتنا.

لن يكون �لبنك �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك �أو موظفيهم م�سوؤول جتاهك �أو جتاه �أي طرف   14٫7

�آخر عن �أية خ�سائر يتكبدها �أي �سخ�ص نتيجة قيامنا �أو قيام �أي من �ل�سركات �لتابعة للبنك 

مبنع �أية �أعمال �حتيالية �أو كنتيجة لأي عمل �أو ن�ساط رقابي �إلز�مي.

لن يكون �لبنك م�سوؤول جتاهك عن �أية خ�سائر يتكبدها �أي �سخ�ص ب�سبب �أي خ�سائر مبا�سرة   14٫8

يف �لأرباح �أو �أي خ�سائر �أخرى ناجتة عن، على �سبيل �ملثال ل �حل�سر، خ�سارة �لعمل �أو فقد�ن 

�ملعلومات �أو فو�ت �لأرباح غري �ملبا�سرة �أو �أية مطالبات من قبل �أي طرف �آخر، بغ�ص �لنظر �إذ� 

كان ذلك �ل�سرر �أو تلك �خل�سارة متوقعة من قبل �لبنك �أم ل.

�نك تقر وتلتزم بتعوي�ص �لبنك عن �أية خ�سائر )مبا يف ذلك �لجور �لقانونية( �لناجتة عن �أو   14٫9

�ملتعلقة مبا يلي: 

�أ( عمل �لبنك مبوجب هذه �ل�سروط، 

خرقك �أي من هذه �ل�سروط،  ب( 

�أي عمل �أو �متناع عن عمل ناجت عن تعليماتك ووفقًا لها مبوجب هذه �ل�سروط. ج( 

يف حال �تخاذ �أية �إجر�ء�ت قانونية �أمام �أي حمكمة �سد �لبنك فيما يتعلق بالبنك �أو �أي ح�ساب   14٫10

دون وجود �سبب مو�سوعي لالدعاء )�أو �إذ� كان �لدعاء مفتعاًل �أو غري �سحيح(، فيتوجب عليك 

يقوم  �ن  للبنك  �نه يحق  نتيجة لدعائك، كما  يتكبدها  قانونية  تكاليف  �أية  �لبنك عن  تعوي�ص 

بخ�سم ح�سابك لتغطية هذه �لتكاليف )بعد ��سعارك بذلك(.

يف حال كنت من ��سحاب �حل�سابات �مل�سرتكة، فعلى كل  �ساحب ح�ساب م�سرتك �ن يو�فق على   14٫11

�أن �أية خ�سائر يتحملها �لبنك نتيجة لعمل �أي من ��سحاب �حل�ساب �مل�سرتك يجب �ن يتم حتملها 

بالتكافل و�لت�سامن فيما بينهم ما مل يتم �لتفاق على خالف ذلك خطيا مع �لبنك. كما �أنك تقر 

وتو�فق باأن �لبنك قد يعمل مبوجب �أي من �لتعليمات �لتي يتلقاها من �أي من ��سحاب �حل�ساب 

�مل�سرتك ما مل تن�ص تعليمات �لتفوي�ص �لر�سمي باحل�ساب �مل�سرتك على خالف ذلك.

اإحالة احلقوق  -15

للبنك �حلق يف �ن يحول كل �أو بع�ص من حقوقه �ملن�سو�ص عليها يف هذه �ل�سروط فيما يتعلق   15٫1

باحل�ساب لي �سخ�ص دون �حل�سول على مو�فقتك �مل�سبقة.

�إىل  باحل�ساب  يتعلق  وفيما  �ل�سروط  هذه  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �لتز�ماته  من  �أي  �إحالة  للبنك   15٫2

�أي �سخ�ص دون �حل�سول على مو�فقتك �مل�سبقة، �ذ� كان ذلك �ل�سخ�ص )ح�سبما ير�ه �لبنك 

منا�سبًا( قادرً� على تنفيذ تلك �للتز�مات.

�نك تقر وتو�فق باأنك غري مفو�ص بتحويل �أو �إحالة �أي من حقوقك �أو �لتز�ماتك �ملن�سو�ص عليها   15٫3

مو�فقة  دون �حل�سول على  �آخر  �سخ�ص  �أي  �إىل  باحل�ساب  يتعلق  وفيما  �ل�سروط  مبوجب هذه 

�لبنك �خلطية �مل�سبقة.

تغيري اخلدمة البنكية  -16

يحق للبنك تغيري �ل�ساعات �لبنكية و�ملمار�سات و�لأعمال �لبنكية و�لفروع �ملتوفرة و�آلت و�أجهزة   

�خلدمة �لذ�تية )مبا يف ذلك �أجهزة �ل�سر�ف �ليل( و�أية مو�د م�سابهة وفقًا لتقديره �خلا�ص، 

وذلك من خالل و�سع �إخطار�ت يف فروع �لبنك �أو ن�سر �لإعالنات يف �ل�سحافة �ملحلية �أو �ر�سال 

�أو  �لتاريخ �ملبني و�ملحدد يف �لخطار  �لتغيري �ساري �ملفعول من  للعمالء. ويعترب  �إ�سعار خا�ص 

�لعالن.

ال�شول غري املطالب بها  -17

�مل�سورة  بتقدمي  ملزم  �لبنك  فان  �لدولة،  يف  �لرقابية  �جلهات  عن  �ل�سادرة  للتعليمات  وفقًا   17٫1

 actual debit �لفعلي  �خل�سم  معامالت  ت�سمل  ل  �لتي  ح�ساباتك  جميع  ب��اأن  لك  و�لن�سح 

transactions للفرت�ت �لزمنية �ملبينة �أدناه و�ملتعلقة باحل�سابات �لتي ل ميكننا �لتو��سل معك 

�أن �لتفا�سيل �ملوجودة لدينا يف ملفك غري حمدثة )ول�سنا على علم بغريها(،  ب�ساأنها، ب�سبب 
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�جر�ء  لغايات  تختارها  معينة  طريقة  لأي  م�ساحبة  تكون  قد  �لتي  باملخاطر  وتقبل  تقر  �نك   23٫6

�لت�سالت مع �لبنك.

�لتي  تلك  �أو  �سجالته  �ملوجودة يف  �ملعلومات  لك هي  يقدمها  �لتي  �ملعلومات  �ن  �لبنك  ي�سمن   23٫7

ح�سل عليها �لبنك من طرف �آخر.�إن �لبنك ل ي�سمن �أن مثل هذه �ملعلومات هي معلومات دقيقة 

�أو كافية �أو حديثة �أو �أنها خالية من �لخطاء عند ح�سولك عليها.

�ل�سوتي،  و�لربيد  �لإلكرتوين،  �لربيد  ذلك  يف  )مبا  �لت�سالت  تكون  قد  �لظروف،  بع�ص  يف   23٫8

و�لر�سائل �لن�سية �لق�سرية، و�ملكاملات �لهاتفية و��ستخد�م �سبكة �لنرتنت( وكذلك �ملر��سالت 

�لربيدية مر�قبتها وت�سجيلها �أو فح�سها )ح�سب مقت�سى �حلال( با�ستخد�م �أجهزة �لر�سد �أو 

�لو�سائل �لتقنية �أو �ملادية �لأخرى. هذ� �لر�سد ميكن �أن يحدث عند �ل�سرورة بقدر ما ي�سمح 

به �لقانون من وقت لآخر، مبا يف ذلك، دون ح�سر، لت�سجيل �أدلة عن �ملعامالت �لتجارية وذلك 

ل�سمان �لمتثال ل�سيا�سات و�إجر�ء�ت �لبنك. �متثاًل للقو�نني �ملعمول بها، قد يتم ت�سجيل جميع 

�ملكاملات �لهاتفية من قبل �لبنك �أو للبنك يف حال مت تعيني طرف �آخر للقيام بهذه �خلدمات دون 

حتذيركم بذلك، �ن هذه �لت�سجيالت هي ملكية ح�سرية للبنك.

اجراءات تقدمي ال�شكاوى  -24

فور ت�سلم �لبنك �خطار� منك يفيد باأن �لبنك مل يقدم �خلدمة �لتي يتوقعها �لعميل منه �أو �أن   24٫1

هناك خطاأ فيما يتعلق باحل�ساب، يقوم �لبنك بالتحقيق بالأمر ويتخذ �ذ� لزم �لمر �لجر�ء�ت 

�لالزمة حلل �مل�ساألة و�لعمل على عدم تكر�ر حدوثها.

يكون �أي ��سعار متت �ل�سارة �ليه يف �لفقرة 24٫1 �أعاله موجهًا ومر�ساًل ملدير �لعالقات. ويف   24٫2

حال مل تنال �لجر�ء�ت �لتي يقوم بها �لفر�د �ملذكورين �آنفًا ر�ساك، فعليك �إر�سال �إخطار �ىل 

�لبنك عن طريق ق�سم �ل�سكاوى يف �ملوقع �لإلكرتوين �خلا�ص بالبنك.

اإغالق احل�شاب  -25

يف حال رغبت باإغالق �حل�ساب �خلا�ص بك �أو نقله، يقوم �لبنك بتقدمي �مل�ساعدة لتحويله �إىل   25٫1

قيمة  بدفع  �لبنك  يقوم  �حلال.  مقت�سى  ح�سب  �حل�ساب،  باإغالق  �لبنك  يقوم  �أو  �آخر  ح�ساب 

لذلك  �ملحددة  �لفائدة  )�إن وجدت( وفق معدل  فو�ئد  �أية  �إىل  بالإ�سافة  �لر�سيد يف �حل�ساب 

�حل�ساب كما هي بتاريخ �لإلغاء �أو �لنقل. �إن �لإلغاء �ملبكر لأي ح�ساب وديعة لأجل قد ينتج عنه 

خ�سارة �لفو�ئد وفر�ص غر�مة على �حل�ساب.

يف حال رغبت يف �إغالق �أي ح�ساب، فعليك �إعالم �لبنك بذلك خطيًا.  25٫2

يحتفظ �لبنك بحقه يف عدم �إغالق �أي ح�ساب حتى تتم �إعادة جميع �لبطاقات �لتي �أ�سدرها   25٫3

�لبنك و�خلا�سة بذلك �حل�ساب كما يتوجب �إعادة �أية �سيكات غري م�ستعملة.

بالإ�سافة �إىل ما تقدم فاإنه يتعني عليك �لتقيد مبا يلي:  

�خلا�سة  �لبطاقات  ل�ستخد�م  ر�سوم  �أو  مبالغ  �أي��ة  �ي  للبنك  م�ستحقة  مبالغ  �أي  �ع��ادة  �أ( 

باحل�ساب و�لتي مل ت�سحب من ذلك �حل�ساب يف تاريخ �لإغالق،

دفع �أية ر�سوم تتعلق باإغالق �حل�ساب. ب( 

يحتفظ �لبنك بحقه يف �غالق �أي ح�ساب �أو ح�سابات تعود لك بعد �ر�سال ��سعار� خطيا بذلك   25٫4

قبل 30 يومًا )�و قبل ذلك ما مل يكن هناك �مر �أو ظرف يجعل �لبنك يقوم باإغالق �حل�ساب 

من خالل �ر�سال ��سعار قبل مدة �قل من 30 يوما �أو عدم �ر�سال ��سعار نهائيا(. �إن �أي مبالغ 

م�ستحقة للبنك يف �لوقت �لذي ي�سعى فيه لإغالق �حل�ساب ت�سبح م�ستحقة �لدفع فورً�.

للبنك �إلغاء بع�ص �أو كل �خلدمات �لبنكية �ملقدمة على �لفور ولأي �سبب ويف �أي وقت �ذ� ما قمت   25٫5

بخرق �أي من هذه �ل�سروط، �و يف حال حتقق �أي من �حلالت �ملبينة يف �لفقرة 4٫16، �أو �ذ� 

طر�أ �أي تغيري على ملكيتك )�سو�ء �أكان ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر(، ومل يكن �لبنك قادًر� �أو 

ر�غبًا يف �ل�ستمر�ر يف �لتعامل مع �ملالكني/�ل�سركاء �جلدد لأي �سبب كان.

الت�شال بك  -22

�أ�سعار  �أو  �أو �أي تغيري على تعرفة �لر�سوم  لأغر��ص �إعالمك عن �أي تغيري�ت يف هذه �ل�سروط   22٫1

�لفائدة �خلا�سة بح�ساباتك و/�أو فيما يتعلق بالت�سال يومًا بيوم فيما يتعلق بت�سغيل ح�ساباتك، 

لأ�سباب  �أو  باخلدمة  تتعلق  لأ�سباب  معك  �لتو��سل  و/�أو  �ملنتجات  �أو  باخلدمات  يتعلق  فيما  �أو 

يتم  مل  )ما  للبنك  قدمتها  معلومات  �آخر  �أو  عنو�ن  �آخر  ي�ستخدم  �سوف  �لبنك  فاإن  ت�سغيلية، 

�لتفاق على خالف ذلك(، وي�سمل ذلك �لعنو�ن �لربيدي ورقم �لهاتف )�أرقام �لهاتف �خللوي( 

�سوف  �لبنك  ف��اإن   CBD E-Channels �سبكة  يف  م�سجاًل  كنت  حال  ويف  �لإل��ك��رتوين.  و�لربيد 

ي�ستخدم �لر�سائل �للكرتونية �لآمنة لهذه �لغايات.

ودقيق،  كامل  عنو�ن  هو  طرفك  من  للبنك  مقدم  عنو�ن  �آخ��ر  �أن  من  �لتاأكيد  عليك  يتوجب   22٫2

�لتفا�سيل �خلا�سة  تلك  تغيري�ت تطر�أ على  �أي  �لبنك خطيًا فورً� عن  �إعالم  يتعني عليك  كما 

بالعنو�ن. ل يعترب �لبنك م�سوؤوًل عن �أية خ�سائر يتعر�ص لها �أي �سخ�ص �أو يتكبدها نتيجة �إر�سال 

�لبنك �أو تو��سله معك على �آخر عنو�ن معروف لك لديه.

يرجى �لعلم و�لتذكر باأن �ملعلومات �لتي ير�سلها �لبنك لك قد تنطوي على معلومات �سرية، كما   22٫3

�أنه يف حال، متكن �سخ�ص، على �سبيل �ملثال، من �لو�سول �إىل بريدك �أو �إىل ر�سائل هو�تفك، 

فاإنه �سيكون باإمكانه �ن يطلع على �ملعلومات �لتي حتتوي عليها. كما يتوجب عليك �خبارنا يف 

حال رغبتك يف عدم �لتو��سل معك �أو �لت�سال بك فيما يتعلق باملنتجات �أو �خلدمات من خالل 

قنو�ت  ��ستخد�م  �لآمنة. ميكنك جتربة  �للكرتونية  �لر�سائل  �أو  �لق�سرية  �لر�سائل  �أو  �لهاتف 

��ستالم ر�سائل خدماتية هامة من  �أمكن ذلك، ولكن قد ت�ستمر يف  �لتو��سل �ملف�سلة لك متى 

خالل هذه �لقنو�ت، على �سبيل �ملثال، عندما يتطلب �لمر �ت�سال �لبنك بك ب�سكل طارئ.

�إن �ي ��سعار خطي �أو �خطار �أو طلب �أو �أي �ت�سال �أو تو��سل ر�سمي من قبل �لبنك معك ح�سبما   22٫4

�إىل  �مل�سجل  بالربيد  ير�سل  �أن  �أو  باليد  قبلك  من  ��ستالمه  يتم  �ن  يجب  منا�سبًا،  �لبنك  ير�ه 

�لعنو�ن �ملعلوم للبنك و�ملبني يف طلب فتح �حل�ساب �ملقدم من طرفك، )�أو �أي عنو�ن �آخر تبلغ 

�لبنك به خطيًا من وقت لآخر(.

ت�سليمها،  باليد يف نف�ص وقت  ت�سليمها  �ذ� مت  ��ستلمت  بانها قد  �ملر�سلة  تعترب هذه �ل�سعار�ت   22٫5

�أما يف حال �ر�سالها بالربيد �مل�سجل فيعترب يوم �لعمل �لتايل ليوم �لر�سال هو �ليوم �لذي مت 

��ستالمها فيه.

يعترب �لإ�سعار �أو �ملر��سالت �ملر�سلة بالربيد �للكرتوين �أنها قد مت ��ستالمها مبجرد �إر�سالها.  22٫6

التعليمات والتوا�شل مع البنك  -23

�نك تو�فق على �ر�سال �لتعليمات �إىل �لبنك بالطريقة �لتي يبلغك بها �لبنك من وقت لآخر �ل   23٫1

�أن �لبنك لن يكون ملزمًا بالعمل بهذه �لتعليمات �ذ� متت ب�سكل �آخر خالفًا ملتطلبات �لبنك.

يتعلق بخدمات حمددة، تعترب �ملر��سالت  �ل�سروط فيما  مامل ين�ص على خالف ذلك يف هذه   23٫2

و�لتعليمات �ملر�سلة للبنك نافذة مبجرد ��ستالمها. ويف حال �ر�سل لك �لبنك ��سعار� �أو �خطار� 

�أو ك�سف ح�ساب �أو تقرير باملعامالت خطيًا، فيعترب هذ� �لإ�سعار �أو �لإخطار �أو �ملر��سلة نافذة 

و�سارية بتاريخ �ليوم �لذي يفرت�ص �نك قد ت�سلمته فيه.

يحق للبنك �ن يعتد بالتعليمات �ملر�سلة من قبلك و�عتبارها �ساحلة دون �أن يلزم �لبنك بالتحقق   23٫3

من �سالحيتها وذلك على �لرغم من حق �لبنك يف �لتاأخري باعتمادها يف حال وجود �أي �سك يف 

قانونيتها �أو �سالحيتها �أو م�سدرها.

�أية  �لغاء  �أو  بتغيري  و�خلا�سة  منك  �سادره  تعليمات  باأية  للتقيد  جهده  ق�سارى  �لبنك  �سيبذل   23٫4

ب�سبب  �سخ�ص  �أي  يتكبدها  خ�سائر  �أية  عن  م�سوؤول  �لبنك غري  فاإن  �أية حال،  وعلى  تعليمات. 

�لخفاق يف تغيري �أو �لغاء �أية تعليمات �سادرة منك يف حال مل يتمكن �لبنك من �لتقيد و�للتز�م 

بتنفيذ طلبك )على �سبيل �ملثال، �ما ب�سبب �لوقت �لذي ��ستلمت به هذه �لتغيري�ت �أو �للغاء�ت 

�أو ب�سبب منع �لبنك بو��سطة �لقانون من �لتقيد �أو �تباع �لتعليمات �ل�سادرة من قبلك(.

مطالبك  حتقق  �لتعليمات  هذه  و�ن  للتعليمات  نقلك  و�سحة  و�سالحية  دقة  عن  م�سوؤول  �نك   23٫5

و�حتياجاتك، مبا يف ذلك طلبك من �لبنك باأن يقوم بنقل �ملعلومات �إىل طرف �آخر. ولن يكون 

�ل�سادرة من  بالتعليمات  �لبنك  تقيد  �أي �سخ�ص عند  يتكبدها  �أية خ�سائر  �لبنك م�سوؤول عن 

قبلك، كما يتعني عليك تعوي�ص �لبنك عن �أية خ�سائر يتكبدها �لبنك فيما يتعلق باأي مطالبة �أو 

�دعاء �سده.
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ل�سر�ء  �أو  �لنقدية  �ل�سحوبات  يف  �لبطاقة  ل�ستخد�م  �ملقرر  �ليومي  �حلد  يعني  ال�شتخدام”  “حد 
�ملقرر  و يجوز تغيري حد �ل�ستخد�م  �لعميل،  �لأمو�ل يف ح�ساب  توفر  �لب�سائع و �خلدمات مع مر�عاة 

بالن�سبة للبطاقة يف �أي وقت عن طريق �لبنك.

“العملية املالية” تعني ��ستخد�م �لبطاقة لأية وظيفة �أو خدمات يقدمها �لبنك مبوجب �لت�سهيالت و 
�لتي تت�سمن �أي �أثر مايل على ح�ساب �لعميل. 

دولة  خ��ارج  بطاقته  خالل  من  �لبطاقة  حامل  ينفذها  �لتي  �لعمليات  تعني  الدولية”  “العمليات 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

“التاجر / املوؤ�ش�شة التجارية” يعني �أية موؤ�س�سة �أو هيئة �عتبارية �أو �سخ�ص �أو موؤ�س�سة �فرت��سية 
�أخرى تقوم بتوريد �لب�سائع و / �أو �خلدمات، و�لتي تقبل بالبطاقة كطريقة دفع �أو حجز من قبل حامل 

�لبطاقة. 

“ال�شهر” يعني �ل�سهر �مليالدي.

ت�سهيالت  مبوجب  �لبنك  يقدمها  خدمات  �أو  وظيفة  �ية  ��ستخد�م  تعني  املالية”  غري  “العمليات 
�لبطاقة و �لتي ل تت�سمن �أي �ثر مايل على ح�ساب �لعميل. 

“رقم التعريف ال�شخ�شي” يعني رقم �أمني ع�سو�ئي �سادر عن �حلا�سب �لآيل لدى �لبنك ل�سالح 
حامل �لبطاقة لتمكينه من ��ستخد�مها يف �أي جهاز �سر�ف �آيل �أو جهاز بيع م�سريف.

“جهاز بيع م�شريف” يعني �أي جهاز �إلكرتوين متوفر يف �ملوؤ�س�سات �لتجارية �سو�ء كانت حملية �أو دولية 
و �لذي يكون باإمكانه معاجلة عملية �سر�ء �لب�سائع و �خلدمات عن طريق �لبطاقة.

تفا�سيل  يت�سمن  �ل��ذي  و  �لعميل  �إىل  �لبنك  ير�سله  �ل��ذي  �ل��دوري  �لك�سف  يعني  احل�شاب”  “ك�شف 
�لر�سيد  يف  �لقيد  و  �ملعينة  �لفرتة  خالل  �لبطاقة  حامل  بها  قام  �لتي  �لآيل  �ل�سر�ف  بطاقة  عمليات 

�ملدين �أو �لد�ئن حل�ساب �لعميل.

“اخلدمات امل�شرفية الهاتفية” تعني خدمة �لتعليمات و �ملعلومات عرب �لهاتف �سو�ء كانت منفذة 
ب�سكل �آيل �أو من خالل وكيل �خلدمات �لتابع للعميل و �لتي يوفرها مركز تلقي �ملكاملات لدى �لبنك. 

بطاقة ال�شراف الآيل 

تعترب �لبطاقة و تبقى ملكًا للبنك يف كافة �لأوقات و يجب �إعادتها �إلية على �لفور �إذ� طلب �لبنك   -1

ذلك.

ت�سدر �لبطاقة على م�سوؤولية �لعميل و حامل �لبطاقة و ل يتحمل �لبنك �أية م�سوؤولية كانت عن   -2

�لبطاقة  ��ستخد�م  يعترب  كما  �سببه  كان  مهما  �لبطاقة  �إ�سد�ر  عن  نا�سئ  �سرر  �أو  خ�سارة  �أي 

بخ�سو�ص �أي عملية على م�سوؤولية �لعميل و حامل �لبطاقة و يوؤكد �لعميل حتمله كافة �ملخاطر 

�ملالية �ملتعلقة �أو �لتي تن�ساأ عن ��ستخد�م �لبطاقة.

�أي جهاز  �أو  �مل�سريف  �لبيع  �أجهزة  �أو  �لآيل  �ل�سر�ف  �أجهزة  ل�ستخد�مها يف  �لبطاقة  ت�سدر   -3

�أو �أد�ة تعمل بو��سطة �لبطاقة �سو�ء كانت ملكًا للبنك �أو لأية بنوك �أو موؤ�س�سات مالة م�ساركة 

�أخرى  �أي خدمات  و بخ�سو�ص  �لبطاقة  �لظاهرة على  �ل�سعار�ت  تقبل  �أخرى، حيث تعر�ص / 

با�ستخد�م �لبطاقة بناًء على تفوي�ص من �لبنك و �لتي تكون متوفرة يف �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل 

�خلا�سة بالبنوك �أو �ملوؤ�س�سات �ملالية �مل�ساركة �لأخرى.

ت�سدر �لبطاقة على �أ�سا�ص خ�سم قيمة كافة عمليات �لبطاقة �ملنفذة با�ستخد�مها من ح�ساب   -4

على  و�سفه  كان  مهما  �ئتمان  على  للح�سول  �لبطاقة  ��ستخد�م  يجوز  ل  و  �لبنك  لدى  �لعميل 

�أ�سا�ص تلك �لبطاقة.

ميكن �يد�ع �أي مبلغ نقدي / �سيك يف �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل �خلا�ص بالبنك يف دولة �لإمار�ت   -5

�لعربية �ملتحدة و ميكن �سد�د كافة �ليد�ع �لنقدية يف �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل �لتابعة للبنك و 

بو�سع �ملبلغ �لنقدي يف ظرف خمتوم يوزع من خالل �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل مع تعليمات و��سحة 

موقعة من حامل �لبطاقة. يعتب ر�أي �سيك مودع بهذه �لطريقة مقبوًل للتح�سيل و تكون عو�ئده 

متوفرة فقط بعد ��ستالمها من �لبنك �لد�فع و بالتايل ��سافتها �إىل ر�سيد �لعميل. �إن �أي �إيد�ع 

�سادر عن  �إي�سال  �أي  �إىل  بال�سافة  للبنك  �لآيل  �ل�سر�ف  �أجهزة  �سيكات يف  �إيد�ع  �أو  نقدي 

قبل  للتدقيق من  �لبطاقة، يخ�سع  �أدخله حامل  �لذي  �لرقم  �إىل  ي�سري  �لآيل  �ل�سر�ف  �أجهزة 

�لبنك. �إن �لبيانات �لتي ي�سجلها �لبنك نهائية وملزمة للعمالء وحامل �لبطاقة.

ال�شروط و الأحكام التي تخ�شع لها بطاقة ال�شراف الآيل بخ�شو�ص ح�شاب ال�شركات

تقر�أ هذه �ل�سروط و �لأحكام بالتكامل مع �ل�سروط و �لأحكام �لتي تخ�سع لها ح�سابات �ل�سركات لدى 

بنك دبي �لتجاري )�ص.م.ع( و ي�سار �إليه فيما يلي ب� “�لبنك”. ت�سري هذه �ل�سروط و �لأحكام �عتبارً� 

غري  عبار�ت  لأية  يكون  و  مرة.  لأول  �لعميل  ح�ساب  بخ�سو�ص  �ل�سادرة  �لبطاقة  ��ستخد�م  تاريخ  من 

معرفة يف هذه �لتفاقية �ملعاين �ملخ�س�سة لها يف �ل�سروط و �لأحكام �لتي تخ�سع لها ح�سابات �ل�سركات.

تعريفات 

ما مل يتطلب �سياق �لن�ص خالف ذلك، يكون للكلمات و �لعبار�ت �لتالية �ملعاين �ملبينة �أدناه: 

“املفو�ص بالتوقيع” يعني �أي �سخ�ص يفو�سه �لعميل مبوجب وكالة قانونية �أو مبوجب قر�ر من جمل�ص 
�لإد�رة �أو قر�ر من �ل�سركاء ل�ستخد�م �لبطاقة يف �ل�سحوبات �لنقدية �أو للقيام باأية عملية �سر�ء بالنيابة 

عن �لعميل و �ملحافظة عليه و ت�سغيله بخ�سو�ص ��ستخد�م �لبطاقة كحامل بطاقة.

“جهاز ال�شراف الآيل” يعني �أي جهاز �سر�ف �آيل خا�ص بالبنك و �لذي تتوفر فيه �مكانية �سحب 
�ملبالغ �لنقدية و مع  �أو بدون �إمكانية �إيد�ع مبالغ نقدية . مبا يف ذلك �لت�سهيالت �لأخرى �ملقدمة من 

�لبنك �أو بو��سطة �أي جهاز / ماكينة تعمل بالبطاقات �سوء كانت خا�سة بالبنك �أو باأية بنوك �أو موؤ�س�سات 

مالية م�ساركة �أخرى يحددها �لبنك من وقت لآخر و �لتي تقبل �لبطاقة.  

“املبالغ املتوفرة” تعني ر�سيد �حل�ساب بالإ�سافة �إىل �ل�سحب على �ملك�سوف ناق�سًا كافة �ملطالبات 
�لحتياطية �خلا�سة بح�ساب �لعميل.

“البنك” يعني بنك دبي �لتجاري �ص. م. ع وخلفاوؤه و �ملتنازل لهم من قبله.

“البطاقة” تعني �أية بطاقة �ل�سر�ف �لآيل �ل�سادرة عن �لبنك ل�سالح �ملفو�سني بالتوقيع عن �لعميل 
)مبا يف ذلك �لبطاقة �جلديدة و�ملجددة �أو �ملعاد �إ�سد�رها �أو �لبديلة( و �لتي ت�ستخدم لال�ستفادة من 

خدمات �لبطاقة �لتي يقدمها �لبنك �أو ل�سحب �ملبالغ �ملتوفرة �ملحتفظ بها يف ح�ساب �لعميل. 

“العميل” يعني موؤ�س�سة فردية �أو �سر�كة �أو �سركة �أو �أية كيان قانوين ميلك ترخي�ص للقيام بن�ساط يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و لديه ح�ساب تعامالت مع �لبنك با�سمه كمالك ح�ساب. 

“ح�شاب العميل” يعني �أي ح�ساب مفتوح و حمتفظ به و يقوم بت�سغيله �ل�سخا�ص �ملفو�سني بالتوقيع 
من  �مل�ستقبل  يف  �أو   / و  حاليًا  �ل�ستفادة  لأغر��ص  �لبنك  لدى  �لعميل  با�سم  جمتمعني(  �أو  )منفردين 

�خلدمات �لتي يقدمها �لبنك و كما هو حمدد يف طلب فتح ح�ساب �ل�سركة. 

�لبنك  له  ي�سدر  �لذي  و  �لعميل  عن  بالنيابة  بالتوقيع  مفو�ص  �سخ�ص  �أي  يعني  البطاقة”  “حامل 
بطاقة با�سمه عند تقدمي طلب باحل�سول عليها بناًء على تفوي�ص من �لعميل ل�ساحله ل�ستخد�م �لبطاقة 

للح�سول على �خلدمات �لتي يقدمها �لبنك فيما يتعلق بح�ساب �لعميل. 

“رقم البطاقة” و هو �لعدد �ملوؤلف من 16 رقمًا و �ملطبوع �و �ملحفور على وجه �لبطاقة.

بدون  �أو  مع  �لبطاقة  با�ستخد�م  تنفذ  مالية  غري  �أو  مالية  عمليات  �أي  تعني  البطاقة”  “عمليات 
��ستخد�م رقم �لتعريف �ل�سخ�سي �أو توقيع بغ�ص �لنظر عن �أي ق�سيمة �أو ��سعار �آخر يوقع حامل �لبطاقة 

عليها.

“ال�شحوبات النقدية” تعني �أية مبالغ م�سحوبة با�ستخد�م �لبطاقة و رقم �لتعريف �ل�سخ�سي باأية 
طريقة �أخرى من �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل �خلا�سة بالبنك �أو تلك �خلا�سة باأية بنوك �أو موؤ�س�سات مالية 

�أخرى بقيدها على ح�ساب �لعميل. 

“الوديعة النقدية” تعني �أية مبالغ مودعة با�ستخد�م �لبطاقة و رقم �لتعريف �ل�سخ�سي باأية طريقة 
�أخرى من �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل �خلا�سة بالبنك �أو تلك �خلا�سة باأية بنوك �أو موؤ�س�سات مالية �أخرى 

بقيدها يف �لر�سيد �لد�ئن حل�ساب �لعميل.

“الر�شوم” تعني �ملبالغ )مبا يف ذلك �لأجور �أو �لعمولت �أو �لر�سوم( �مل�ستحقة من �لعميل و �لتي تن�ساأ 
و  �لعمليات  �ل�سروط و �لأحكام و ت�سمل بدون ح�سر كافة ر�سوم  عن ��ستخد�م �خلدمات مبوجب هذه 

ر�سوم �لتمويل و �مل�ساريف �ل�سافية و �ل�سر�ر و �لتكاليف �لقانونية و �لفو�ئد و �ملدفوعات و �لتي �سيتم 

قيدها على ح�ساب �لعميل. 
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�لخرى �لتي يقدمها �لبنك �إىل �لعميل / حامل �لبطاقة من وقت لآخر. ويقيد �لبنك يف �لر�سيد 

با�ستخد�م  �خلدمات  و  �لب�سائع  م�سرتيات  و  �لنقدية  �ل�سحوبات  تلك  �لعميل  حل�ساب  �ملدين 

�لعميل وفق �سعر  باأية عملة غري درهم دولة �لمار�ت على ح�ساب  �أي عملية  تقيد  و  �لبطاقة. 

�ل�سرف مببلغ م�ساٍو �أو قيمة م�ساوية مع تقا�سي عمولة / ر�سوم منا�سبة على مبلغ �لعملية.

يجوز حلامل �لبطاقة ��ستخد�مها ل جر�ء �سحوبات نقدية و �سر�ء �لب�سائع و �خلدمات و غريها   -16

من �خلدمات �لأخرى مع مر�عاة توفر مبالغ كافية يف ح�ساب �لعميل و يف حالة عدم وجود مبالغ 

متوفرة كافية لتغطية مبلغ �أي طلب تفوي�ص، يحق للبنك �لمتناع عن تنفيذ �لعملية �ملطلوبة. 

موؤ�س�سة  �أو  �آخر  بنك  لأي  �أو  للبنك  تابع  �آيل  �سر�ف  جهاز  �أي  يف  �لبطاقة  ��ستخد�م  حالة  يف   -17

مالية �أخرى �أبرم �لبنك �تفاقية معها ل�ستخد�م جهاز �ل�سر�ف �لآيل. يخ�سع مبلغ كل عملية 

�سحب حلد �ل�ستخد�م و �ل�سر�ء �لذي يحدده �لبنك �أو �ملوؤ�س�سة �ملتلية �ملذكورة بخ�سو�ص جهاز 

�ل�سر�ف �لآيل �ملذكور. و حالة ��ستخد�م �لبطاقة يف �أي جهاز �سر�ف �آيل تابع لأي بنك �آخر �أو 

لأي موؤ�س�سة مالية �أخرى يخ�سع مبلغ كل عملية �سحب لر�سوم حتويل �إ�سافية.

�أو  �لهاتف  �و  �لنرتنت  طريق  عن  �خلدمات  و  �لب�سائع  ل�سر�ء  �لبطاقة  ��ستخد�م  عدم  يجب   -18

�لربيد �أو باأية و�سيلة �أخرى حيث ل تقدم �لبطاقة ب�سكل مبا�سر عند �جر�ء �لعميلة �إل �أنه يحق 

للبنك �ل�سماح بهذه �خلدمات/�لت�سهيالت يف �مل�ستقبل وفق خياره و �سروطه �خلا�سة.

تتخ�سع حماولة تنفيذ كل عميلة بطاقة �أو تنفيذها فعليًا ملو�فقة �لبنك و يحتفظ �لبنك باحلق يف   -19

�ملو�فقة على �أي عملية بطاقة �أ�و رف�سها مع �لأخذ بعني �لعتبار كافة �لدفعات �ل�سابقة �لتي منح 

تفوي�ص بها �أو �سددت �أو و�فق على ت�سديدها من �حل�ساب �سو�ء مت خ�سم تلك �لدفعات فعليًا 

من ح�ساب �لعميل �أم ل. و تعتمد �ملو�فقة على عملية �لبطاقة على �لأمو�ل �ملتوفرة يف �حل�ساب 

و ترف�ص هذه �لعملية يف حالة عدم وجود مبالغ كافة يف �حل�ساب. 

من  �سبب  لأية  �لبنك  ر�أي  من  كان  �إذ�  بطاقة  عملية  �أية  على  �ملو�فقة  رف�ص  للبنك  يحق  كما   -20

�لبنك  ��ستباه  حالة  �أو يف  �أ�سويل  ب�سكل غري  ت�ستخدم  �لعميل  �أو ح�ساب  �لبطاقة  �أن  �لأ�سباب 

با�ستخد�م �لبطاقة بطريقة �حتيالية. و كجزء من �جر�ء�ت منع �لحتيال، يجوز للبنك �لت�سال 

بحامل �لبطاقة عن طريق �لهاتف/ خدمة �لر�سائل �لق�سرية �أو �حالة طلب �ملو�فقة �إىل �لتاجر 

مع طلب تفا�سيل ��سافية عن حامل �لبطاقة �أو طلب دليل ��سايف على هوية حامل �لبطاقة. لن 

يطلب �لبنك من حامل �لبطاقة �لك�سف عن رقم �لتعريف �ل�سخ�سي �خلا�ص به �إىل �أي تاجر �و 

�إىل �أي طرف �آخر مبا يف ذلك موظفيه. و يجب على حامل �لبطاقة رف�ص مثل هذ� �لطلب و �بالغ 

�لبنك عن ذلك �لأمر على �لفور.

يقر حامل �لبطاقة باأن �ملبلغ �ملذكور على �سا�سة جهاز �ل�سر�ف �لآيل �أو على �لق�سيمة �ملطبوعة   -21

�أو �ي�سال �ل�ستالم ل يعترب لأي غر�ص من �لغر��ص ك�سف ح�ساب قطعي بالن�سبة للبنك، كما 

يقر حامل �لبطاقة باأن �لر�سيد �ملتوفر يف ح�ساب �لعميل قد يختلف عن مبلغ �لر�سيد �ملبني يف 

�لك�سف و ذلك ب�سبب عمليات �لبطاقة �أو �لتعامالت �لأخرى يف ح�ساب �لعميل.

ير�سل �لبنك ك�سوف �حل�ساب يف �لفرت�ت �لزمنية �ملتفق عليها �إىل �لعنو�ن �لربيدي للعميل و   -22

حامل  يلتزم  و  �لبطاقة.  عمليات  �إىل  بالإ�سافة  �مل�سرفية  �لتعامالت  كافة  تفا�سيل  تبني  �لتي 

�لبطاقة بالتحقق من �سحة كافة �لعمليات مبا يف ذلك عمليات �لبطاقة �لتي تظهر يف ك�سوف 

�حل�ساب �خلا�سة بالعميل، و يف حالة وجود �أي خالف �أو نز�ع يجب �إبالغ �لبنك خطيًا بذلك 

�لأمر خالل 15 يومًا من تاريخ �إر�سال ك�سف �حل�ساب، يف حالة عدم ��ستالم �لبنك مثل ذلك 

تعترب  و  باعتبارها �سحيحة،  �لبطاقة  لدى حامل  �لبطاقة مقبولة  كافة عمليات  تعترب  �لإ�سعار 

�سجالت �لبنك بالن�سبة لأية عملية بطاقة منفذة ملزمة حلامل �لبطاقة فيما يتعلق بنتائجها.

يقدم ك�سف �حل�ساب يف �لفرت�ت �لزمنية �ملتفق عليها. وما مل ت�سدر تعليمات خطية من �لعميل   -23

�خلا�ص  �لربيد  عنو�ن  �إىل  �ل�سعار�ت  و  �لك�سوف  �لبنك  ير�سل  �ملر��سالت،  بكافة  لالحتفاظ 

بالعميل كما هو مبني يف �سجالت �لبنك و تعترب تلك �لك�سوف و �ل�سعار�ت على �أن �لعميل قد 

��ستلمها و يف حالة عدم ��ستالم �لعميل ك�سف �حل�ساب عن �أي فرتة، يتحمل �ملفو�سون بالتوقيع 

عن �لعميل �مل�سوؤولية عن تقدمي طلب ك�سف من �لبنك خالل 15 يومًا من تاريخ �إر�سال �لك�سف 

�ملذكور يف �لعادة. 

لن يكون �لبنك م�سوؤوًل عن عدم قبول �لبطاقة يف �أي جهاز �سر�ف �آيل �أو جهاز بيع م�سريف   -24

لأي �سبب من �لأ�سباب. لنب يكون �لبنك م�سوؤوًل �أو ملزمًا من �أي ناحية من �لنو�حي بخ�سو�ص 

�أية و كافة �لدعاوى �أو �لجر�ء�ت �أو �لتكاليف �أو �خل�سائر �أو �ل�سر�ر )مبا يف ذلك �لتكاليف 

�لقانونية( مهما كان نوعها و �لتي تن�ساأ عن �أو ب�سبب �أي خلل ميكانيكي �أو عدم كفاية �لأمو�ل �أو 

�أية �أعطال يف جهاز �لبيع �مل�سريف �ملذكور.

ت�سهيالت  �أية  ��ستخد�م  �أو  �ل�سيكات  �أو  �لنقدية  �ملبالغ  �ي��د�ع  �لبطاقة  حامل  �ختيار  حالة  يف   -6

حتويل �أو دفع �أخرى متوفرة لدى �لبنك بدون ��ستخد�م �لبطاقة. يعترب حامل �لبطاقة م�سوؤوًل 

ب�سكل منفرد عن بيان رقم �حل�ساب �أو رقم �ل�سارة �ل�سحيح �خلا�ص بالعميل على �لتحويالت 

ب�سبب خطاأ  �أي حتويل غري �سحيح لالأمو�ل  �لبنك م�سوؤوًل عن  و لن يكون  �ملنفذة  �لدفعات   /

�لعميل و ذكره لبيانات غري �سحيحة. لن يكون �لبنك طرفًا يف �لتحريات �أو �لنز�عات بخ�سو�ص 

�لتحويالت / �لدفعات �لز�ئدة �أو غري �لكافية �أو �ملتاأخرة �أو غري �ل�سحيحة �أو �لنز�عات مهاما 

كانت طبيعتها و �لتي تن�سا بني حامل �لبطاقة و �مل�ستفيد �ملعني.

�أي  �بر�م  �لعميل قبل  �مل�سوؤولية عن �سمان توفر ر�سيد كايف يف ح�ساب  �لبطاقة  يتحمل حامل   -7

عملية بطاقة و لأي �سبب كان يف حالة �لقيد على ح�ساب �لعميل مبا يزيد عن �ملبالغ �ملتوفرة 

با�ستخد�م �لبطاقة �أو فيما يتعلق باأي �أجور �أو ر�سوم. يتحمل �لعميل و حامل �لبطاقة �مل�سوؤولية 

عن تعوي�ص �لنق�ص �ملذكور على �لفور و حالة تق�سري �لعميل يف �لتقيد بهذ� �ل�سرط، يحتفظ 

�لبنك باحلق يف �إلغاء �لبطاقة و / �أو مقا�سة �أي مبلغ م�ستحق بالنيابة عن �لعميل من �أي ح�ساب 

يحتفظ به �لعميل لدى �لبنك. 

��سافية  مبالغ  حتويل  عدم  و  �ملتوفرة  �ملبالغ  عم  يزيد  مبا  �لعميل  ح�ساب  على  �لقيد  حالة  يف   -8

ملقا�سة �أي �سحوبات ز�ئدة، ميكن تقا�سي فائدة على ح�ساب �لعميل ب�سعر �لفائدة لدى �لبنك و 

�لذي ي�سري بخ�سو�ص �ل�سحب على �ملك�سوف يف ذلك �لوقت مع �للتز�م لحد �لدنى للر�سوم 

�لذي يحدده �لبنك من وقت لآخر.

بو��سطة  �ملحدد  �لعنو�ن  ح�سب  �ل�سريع  �لربيد   / �لربيد  بو��سطة  �لبطاقة  �ر�سال  يتم  �سوف   -9

�ساحب  م�سوؤولية  على  ذلك  و  �لبنك  فرع  يف  �سخ�سيًا  �لبطاقة  ��ستالم  �أو  �لبطاقة  �ساحب 

�ل�سريع ح�سب  �لربيد   / �لربيد  بو��سطة  �ر�ساله  يتم  �سوف  �ل�سخ�سي  �لتعريف  رقم  �لبطاقة. 

�لعنو�ن �ملحدد بو��سطة �ساحب �لبطاقة �أو ��ستالم �لبطاقة �سخ�سيًا يف فرع �لبنك و ذلك على 

م�سوؤولية �ساحب �لبطاقة.

عند ��ستالم �لبطاقة يجب على حامل �لبطاقة �لتوقيع على �جلهة �خللفية للبطاقة على �لفور   -10

لتفعيلها. من �ملطلوب تفعيل �لبطاقة من قبل حاملها با�ستخد�م �خلدمات �مل�سرفية �لهاتفية 

قبل  �لهاتفية(  �مل�سرفية  �خلدمة  م�سوؤول  مع  بالتحدث  �أو  �لآلية  �خلدمات  )�إم��ا  �لبنك  لدى 

��ستخد�مها لأول مرة. و يف حالة عدم رغبة حامل �لبطاقة يف �للتز�م بهذه �ل�سروط و �لأحكام 

يجب عليه قطع �لبطاقة �إىل ن�سفني و �إعادتها �إىل �لبنك. 

�لبطاقة غري قابلة للتحويل و يجل ��ستخد�مها من قبل حاملها ح�سريًا و مهاما كنات �لظروف   -11

لن ي�سمح حامل �لبطاقة با�ستخد�م �لبطاقة و / �أو رقم �لتعريف �ل�سخ�سي من قبل �أي �سخ�ص 

�آخر و عدم رهنها ك�سمان لأي غر�ص من �لأغر��ص. و يف حالة خمالفة �لتعهد �ل�سابق يلتزم 

حامل �لبطاقة و �لعميل بتعوي�ص �لبنك ب�سكل كامل �سد �أي نتائج تن�ساأ عن تلك �ملخالفة. 

ي�سمن حامل �لبطاقة يف كافة �لوقات �لحتفاظ بالبطاقة و رقم �لتعريف �ل�سخ�سي بطريقة   -12

�أي  �إىل  �ل�سخ�سي  �لتعريف  رقم  عن  �لبطاقة  حامل  يك�سف  لن  �لظروف  كانت  مهما  و  �آمنة 

و  ��ستخد�مها.  ��ساءة  ملنع  �لبطاقة  �سالمة  ل�سمان  تامة  بذل عناية  عليه  و يجب  �آخر  �سخ�ص 

يتعهد حامل �لبطاقة بالت�سرف بنية ح�سنة يف كافة �لأوقات فيما يتعلق باأية تعامالت متعلقة 

بالطاقة من �لبنك. 

و  للبطاقة  �ملخ�س�ص  �ل�ستخد�م  حد  حتى  �لبطاقة  عمليات  لغر�ص  �لبطاقة  ��ستخد�م  يجوز   -13

�سمن فرتة �ل�سالحية �ملحفورة / �ملطبوعة على �جلهة �لمامية للبطاقة. يحق للبنك �لقيام 

يف �أي وقت و بدون �سابق �نذ�ر �أو تقدمي �أي مربر و بدون �أية م�سوؤولية عليه جتاه حامل �لبطاقة 

�سحب �أو تقييد حق حامل �لبطاقة يف ��ستخد�مها �أو رف�ص منح تفوي�ص باأية عملية بطاقة. 

يلتزم حامل �لبطاقة باإبالغ �لبنك على �لفور بر رقم �خلدمة �مل�سرفية �لهاتفية يف حالة فقد�ن   -14

�لبطاقة �أو تلفها �أو �سرقتها. يف حالة فقد�ن حامل �لبطاقة للبطاقة �أو تلفها �أو طلب جتديدها 

�أو ��ستبد�لها �أو ��سد�ر بطاقة جديدة. يحق للبنك ��سد�ر مثل تلك �لبطاقة وفق خياره �خلا�ص 

وي�سدر �لبنك رقم تعريف �سخ�سي جديد �إىل حامل �لبطاقة كلما �أ�سدر �لبنك بطاقة جديدة �أو 

بطاقة بديلة. و يعترب �لبنك مفو�سًا باأن يقيد على ح�ساب �لعميل كافة �مل�ساريف �لتي يتكبدها 

لتنفيذ عمليات �لبطاقة �ملذكورة و �لأجور و �لر�سوم �ملعلقة باإ�سد�ر �لبطاقة �أو �عادة ��سد�رها 

�أو ��ستبد�لها و �أية ر�سوم �أخرى خا�سة ��ستخد�م �لبطاقة. 

ميكن ��ستخد�م �لبطاقة د�خل دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و خارجها يف �ملوؤ�س�سات �لتجارية   -15

و �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل و �أجهزة �لبيع �مل�سريف حيث تعر�ص / تقبل �ل�سعار�ت �لظاهرة على 

�لبطاقة و ذلك لغر�ص �مل�سرتيات و �ل�سحوبات �لنقدية و �ل�ستف�سار عن �لر�سيد و �خلدمات 
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يو�فق �لعميل على تعوي�ص �لبنك ب�سكل كامل و �ملحافظة على تعوي�سه عن �أية و كافة �لدعاوى   -25

�لتي  و  �لقانونية(  �لتكاليف  �أو �ل�سر�ر )مبا يف ذلك  �أو �خل�سائر  �لتكاليف  و�أو  �أو �لجر�ء�ت 

يتعر�ص لها �لبنك �أو يتكبدها بخ�سو�ص ��ستخد�م �لبطاقة �أو �سوء ��ستخد�مها �أو �سوء ��ستخد�م 

�إىل حامل �لبطاقة. ي�سدر �لبنك  �لت�سهيالت �لأخرى �ملمنوحة  رقم �لتعريف �ل�سخ�سي و/�أو 

بطاقة بخ�سو�ص ح�ساب �لعميل �إىل �ملفو�سني بالتوقيع عن �لعميل كما هو مبني يف طلب ��سد�ر 

�لبنك  ينفذها حامل  �أية عمليات  �لبنك �سد  بتعوي�ص  �لعميل  يلتزم  و  �لآيل.  �ل�سر�ف  بطاقة 

با�ستخد�مها �إذ� كان من �ملفرو�ص �سدور �أية تعليمات خا�سة بها ب�ساأن ح�ساب �لعميل كما هو 

مذكور يف طلب فتح �ل�سركات من قبل مفو�سني بالتوقيع جمتمعني. �حل�ساب ذو �لتوقيع �مل�سرتك 

غري خمول للح�سول على بطاقة �ل�سر�ف �لآيل.

ي�سكل ��ستخد�م حامل �لبطاقة لها لتنفيذ �أي عملية بطاقة قبوًل منه لدفع �أي من و كافة �لأجور   -26

و �لعمولت و �لر�سوم �مل�ستحقة على �أية عملية بطاقة و �لتي يحددها �لبنك من وقت لآخر. و 

يوؤكد �لعميل و حامل �لبطاقة على �أنهما على علم بجدول �لأجور و �لعمولت و �لر�سوم بخ�سو�ص 

��ستلم  �أنه  و  بطاقة.  لأية عملية  بالن�سبة  �لعميل  �ستقيد على ح�ساب  �لتي  و  �لبطاقة  ��ستخد�م 

و  �لأج��ور  بجدول  �للتز�م  مع  �لبطاقة  حامل  �إىل  �لبطاقة  ت�سهيالت  تقدم  و  �ملذكور  �جل��دول 

�لر�سوم �خلا�ص بالبنك و تعديالته و ��سد�ر�ته من وقت لآخر.

ت�سهيالت  جمال  و  طبيعة  و  �لأحكام  و  �ل�سروط  هذه  تغيري   / بتعديل  �حلق  يف  �لبنك  يحتفظ   -27

�لبطاقة �ملبينة يف هذه �ل�سروط و �لأحكام و يحق له �إجر�ء ��سافات على �أية ت�سهيالت بطاقة 

مقدمة �إىل حامل �لبطاقة �أو �إلغاوؤها من وقت لآخر.

يفو�ص �لعميل و ي�سمح للبنك بالك�سف عن و تقدمي �أية معلومات �إىل �أي طرف ثالث كما يعتربه   -28

منا�سبًا بخ�سو�ص حامل �لبطاقة و/ �أو ح�ساب �لعميل. مبا يف ذلك على �سبيل �ملثال ل �حل�سر 

تقدمي ت�سهيالت �لبطاقة �إىل حامل �لبطاقة مبوجب هذه �ل�سروط و �لأحكام.

ر طبًقا لقانون �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقو�عد �مل�سرف  تخ�سع هذه �ل�سروط و�لأحكام وتف�سَّ  

�ملركزي لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أنظمته وتوجيهاته. يكون �لقانون �لذي يحكم �حل�سابات �أو 

�أي خدمة م�سرفية �أو معاملة هو قانون �لإمارة حيث يتم �حلفاظ على �حل�ساب، ويف حالة �أي 

نز�ع نا�سئ يف ما يتعلق باأي ح�ساب �أو خدمة م�سرفية �أو معاملة، يكون ملحاكم هذه �لإمار�ت 

�لخت�سا�ص �لق�سائي، �سرط �أن يجوز للبنك، �إذ� �عترب ذلك منا�سبًا، �ملبا�سرة باإجر�ء�ت يف 

�أي �خت�سا�ص ق�سائي �آخر، د�خل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أو خارجها.    

خدمة التجاري الهاتفية امل�شرفية

ال�شروط و الأحكام

دبي  لبنك  �لتجارية  �حل�سابات  حتكم  �لتي  و�لأحكام  �ل�سروط  مع  و�لأحكام  �ل�سروط  هذه  قر�ءة  تتم 

�إليه يف ما يلي بعبارة »�لبنك«(. يكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية و�ملُ�ستخدمة يف هذه  �لتجاري )ُي�سار 

�لأحكام �ملعاين �ملعينة لها يف �ل�سروط و�لأحكام �لتي حتكم �حل�سابات �لأعمال.

فيما يلي �ل�سروط �لتي حتكم ��ستخد�م خدمة �لتجاري �لهاتفية �مل�سرفية �ملقدمة من بنك دبي �لتجاري 

)�ص.م.ع( وي�سار له ب �لبنك و�ل�سخ�ص �و �ل�سخا�ص �و �ل�سركة �أو �أي �آيان �آخر يقوم با�ستخد�م هذه 

�خلدمة وي�سار له ب �لعميل. ويجب على �أي عميل يرغب با�ستخد�م خدمة �لتجاري �لهاتفية �مل�سرفية 

قر�ءة هذه �ل�سروط و �لحكام �ملرفقة �أدناه بعناية:

خدمة �لتجاري �لهاتفية �مل�سرفية هي ملكية ح�سرية لبنك دبي �لتجاري )�ص.م.ع( و له �حلق   -1

و�لأحكام  لل�سروط  و  �مل�سوؤولية  لعدم  خا�سعة  وخدماتنا  منتجاتنا  جميع  �أن  علما  �إد�رتها.  يف 

�لو�ردة يف هذ� �لعقد و �لتي حتكم ��ستخد�م �لعميل لهذه �ملنتجات و�خلدمات ب�سكل عام وخدمة 

�لتجاري �لهاتفية �مل�سرفية ب�سكل خا�ص. ويجب قر�ءة هذه �ل�سروط و�لأحكام كاملة ومثلها من 

�أحكام و �سروط و عدم �مل�سوؤولية �ملتعلقة مبنتجات وخدمات �لبنك �لأخرى.

�إقر�ر من �لعميل بفهم و قبول هذه �ل�سروط  ��ستخد�م خدمة �لتجاري �لهاتفية �مل�سرفية هو   -2

و�لأحكام. ويتم توفري هذه �خلدمة ب�سكل كلي �أو جزئي �أو على مر�حل يحددها �لبنك. ويحتفظ 

�خلدمة  طريق  عن  �ملقدمة  �خلدمات  �إيقاف  �أو  تعديل  �أو  ملر�جعة  �لكاملة  بالأحقية  �لبنك 

�إنذ�ر و�ستكون هذه �لتغيري�ت  �أي وقت ودون �سابق  �أو كلي يف  �لهاتفية �مل�سرفية ب�سكل جزئي 

ملزمة للعمالء.

من  للعمالء  �مل�سرفية  �ملعامالت  وت�سهل  �ملعلومات  �مل�سرفية  �لهاتفية  �لتجاري  خدمة  توفر   -3

خالل �لهاتف وحتكم بع�ص هذه �ملعامالت �مل�سرفية �تفاقيات مربمة بني �لبنك وبع�ص مزودي 

�خلدمات.

�لبنك تقدمي طلب  �لعميل و�لبنك. ويحق لكل عميل يف  �لقائم بني  �لعقد  �ل�سروط  ت�سكل هذه   -4

�لبنك  يحددها  �لتي  للمعايري  وفقا  كامل  ب�سكل  �مل�سرفية  �لهاتفية  �لتجاري  خدمة  ��ستخد�م 

و�لتي قد يتم تعديلها �أو تغيريها من وقت لآخر بدون �سابق �إنذ�ر. ويحق للبنك قبول �أو رف�ص 

با�ستخد�م  �أو  بالت�سجيل  �لعميل  �لأ�سباب. وعند قيام  �إبد�ء  �أي طلب ل�ستخد�م �خلدمة بدون 

�خلدمة �لهاتفية للمرة �لأوىل فاإنه يقر بقبول �ل�سروط و�لأحكام �لو�ردة يف هذه �لوثيقة و�سيتم 

قبل  من  عليها  �ملن�سو�ص  و  �لأخرى  باملنتجات  �ملتعلقة  و�لأحكام  �ل�سروط  جميع  تطبيق  �أي�سا 

�لبنك.

لن يكون �لبنك م�سوؤول عن �أي �أخطاء حتدث ب�سبب عطل يف �لنظام �أو خطاأ يف �إجر�ء �أو �إ�سد�ر   -5

�لتعليمات لدفع �لفو�تري �أو �أي معامالت م�سرفية �أخرى تتم عن طريق خدمة �لتجاري �لهاتفية 

معامالت  �أي  �أو  �لفو�تري  دفع  يف  تاأخري  �أو  خطاأ  �أي  عن  م�سوؤول  �لبنك  يكون  ولن  �مل�سرفية. 

م�سرفية �أخرى و ما يرتتب على ذلك من تد�عيات �و نتائج.

نظام  طريق  عن  تعليمات  �إعطاء  خالل  من  �مل�سرفية  �لهاتفية  �لتجاري  خدمة  �لبنك  يوفر   -6

�ملجيب �ل�سوتي. و ل�ستخد�م هذه �خلدمة، على �لعميل �أن يقوم بتعريف نف�سه �إىل �خلدمة من 

خالل �إدخال رقم �لتعريف �لهاتفي �أو رقم �لتعريف �لهاتفي �خلا�ص بالعمليات �مل�سرفية �أو رقم 

�لتوكني �أو �أي و�سيلة تعريفية �أخرى يوفرها �لبنك وفقا لالإجر�ء�ت �لتي يحددها �لبنك من وقت 

لآخر. وتكون �ملعامالت �لتي تتم بنجاح ملزمة للعميل و�سيتم ��ستخد�م �ل�سجالت ذ�ت �ل�سلة 

يف حال وجود �أي نز�ع.

تتوفر خدمة �لتجاري �لهاتفية �مل�سرفية جلميع �أ�سحاب �حل�سابات يف �لبنك. وجميع �ل�سروط   -7

�لتجاري  خدمة  ��ستخد�م  عند  �تباعها  �سيتم  �حل�سابات  هذه  ��ستخد�م  يف  �ملتبعة  و�لحكام 

�لهاتفية �مل�سرفية مع �إجر�ء ما يلزم من تعديالت. ول تتوفرخدمة �لتجاري �لهاتفية �مل�سرفية 

حالة  ويف  �لق�سر.  من  �أ�سحابها  �أحد  و�لتي  �مل�سرتكة  للح�سابات  �أو  �لق�سر  با�سم  للح�سابات 

�حل�سابات �مل�سرتكة و�حل�سابات �لتجارية يتم �لتوقيع على طلب ��سرت�ك �خلدمة من �أ�سحاب 

�حل�ساب �أو من �ل�سخ�ص �ملفو�ص بالتوقيع عن �حل�ساب.

يوفر بنك دبي �لتجاري رقم تعريف هاتفي �أو رقم توكني ل�ستخد�م هذه �خلدمة مع رقم تعريف   -8

هذ�  �سرية  على  �ملحافظة  �لعميل  م�سوؤوؤلية  وتكون  �مل�سرفية.  �لعمليات  لإج��ر�ء  خا�ص  هاتفي 

��ستخد�م غري  �أي  ومنع  به  �مل�سرفية �خلا�سة  �ملعلومات  �سرية  للحفاظ على  �لأرقام  �لرقم / 

�لعميل م�سوؤول م�سوؤولية  يكون  و�سوف  �آخر  �أي �سخ�ص  ي�ساركها مع  �أن  ينبغي  ل  و  به.  م�سرح 
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يتوجب على �لعميل �أن يفيد �لبنك على �لفور يف حالة �أي تغيري يف �ملعلومات �ملعطاة يف منوذج �لطلب مثل 

رقم �لهاتف �ملتحرك ....�لخ. كما يو�فق �لعميل على �ل�ستمر�ر يف تقدمي �أية معلومات �إ�سافية يطلبها 

�لبنك من حني لآخر.

يقوم �لعميل بتفوي�ص �لبنك باإر�سال �أية معلومات تتعلق باحل�ساب حتى و لو مل يطلبها �لعميل، و ذلك �إذ� 

ر�أى �لبنك �أن تلك �ملعلومات هامة و ذ�ت �سلة باحل�ساب.

يقر �لعميل باأن �ملعلومات �لتي ير�سلها �لبنك عرب خدمة �لر�سائل SMS �سرية للغاية، و يف حالة �إر�سالها 

�إىل �أي طرف �آخر بو��سطة �لعميل، لن يتحمل �لبنك �أية م�سوؤولية �أو �لتز�م �أيًا كان عن �أية خ�سائر �أو 

�أ�سر�ر يتكبدها �لعميل.

نتيجة   SMS �لتجاري  تقدمي خدمة  تفر�سها جهة  �أخرى  ر�سوم  �أية  و  �لبنك  ر�سوم  بدفع  �لعميل  يلتزم 

��ستخد�م �لعميل خلدمة �لتجاري SMS. و يجوز تعديل تلك �لر�سوم يف �أي وقت و بدون �إ�سعار.

بدون  و  وحده  قر�ره  ح�سب  �لتفاقية  هذه  مبوجب  �ملقدمة  �خلدمات  قطع  يف  بحقه  �لبنك  يحتفظ 

�لأحكام  باأي من هذه  �أطر�ف �حل�ساب  من  �أي  �أو  �لعميل  �إخالل  و ذلك يف حالة  �أ�سباب  �أية  �إبد�ء 

و �ل�سروط.

�إذ� قام �لعميل باإلغاء �ل�سرت�ك يف �خلدمة قبل �لتقدمي �لفعلي لها، يتوجب على �لعميل �أن يدفع �إىل 

�لبنك �أية تكاليف و نفقات تكبدها �لبنك، و �إّل يحتفظ �لبنك بحقه يف خ�سم �أي من تلك �لنفقات من 

�لدفع �ملقدم �أو �لإيد�ع �لذي يجريه �لعميل مقابل �خلدمة.

خــــدمــــة “الإ�شعار الإلكرتوين التجاري”

ال�شروط و الأحكام

دبي  لبنك  �لتجارية  �حل�سابات  حتكم  �لتي  و�لأحكام  �ل�سروط  مع  و�لأحكام  �ل�سروط  هذه  قر�ءة  تتم 

�إليه يف ما يلي بعبارة »�لبنك«(. يكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية و�ملُ�ستخدمة يف هذه  �لتجاري )ُي�سار 

�لأحكام �ملعاين �ملعينة لها يف �ل�سروط و�لأحكام �لتي حتكم �حل�سابات �لأعمال.

على  مبوجبه  �لعميل  يو�فق  �لكرتونيًا،  �ملعامالت  �إ�سعار�ت  �إر�سال  �لعميل  لطلب  �لبنك  قبول  مقابل 

�ل�سروط و�لأحكام �لتالية.

يو�فق �لعميل على ��ستالم �لإ�سعار�ت �لورقية م�ستقباًل. �أ( 

�سيتم �إ�سعار �لبنك م�سبقًا يف حال تغيري �لربيد �لإلكرتوين/�لفاك�ص. ب( 

يو�فق �لعميل باأن �لربيد �للكرتوين لي�ص طريقة �آمنة للمعلومات و�لبيانات، ول يكون �لبنك  ج( 

�أي  نتيجة  وذلك  �مل�سرفية،  بال�سرية  �إخالل  مبثابة  ذلك  يعترب  ول  �لعميل،  جتاه  م�سوؤوًل 

خطاأ �أو �أي �أخطاء �أو تاأخري�ت �أو م�ساكل يف �لإر�سال �أو تاأخري �أو م�ساعب يف �لر�سال �أو 

�لخرت�ق �لغري قانوين �أو تغيري �أو معاجلة �لبيانات �لإلكرتونية �أو غري ذلك.

�إن هذه �خلدمة »خدمة �لإ�سعار �لإلكرتوين« مقدمة يل من قبل �لبنك حتت كامل م�سوؤولية  د( 

�لعميل �ملنفردة، وميكن للبنك �أن ي�سحبها يف �أي وقت بدون �إخطار �لعميل. ويف حال �سحب 

هذه �خلدمة لأي �سبب كان، فاإن �لبنك �سي�ستمر يف �إر�سال ��سعار�ت �حل�ساب �لورقية على 

عنو�ن �لربيد �خلا�ص بالعميل و�ملوجود لديه.

اخلدمات امل�شرفية لأعمال بنك دبي التجاري عرب النرتنت

تتم قر�ءة هذه �ل�سروط و�لأحكام مع �ل�سروط و�لأحكام �لتي حتكم �حل�سابات �لتجارية لبنك   

دبي �لتجاري )ُي�سار �إليه يف ما يلي بعبارة »�لبنك«(. يكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية و�ملُ�ستخدمة 

يف هذه �لأحكام �ملعاين �ملعينة لها يف �ل�سروط و�لأحكام �لتي حتكم �حل�سابات �لأعمال.

معاين الكلمات   -1

منوذج الإعداد للعميل يعني �لنموذج �لذي يتقدم به �لعميل ل�ستخد�م خدمة �أعمال بنك   

دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت.

�لتجاري  دبي  بنك  من  مبوجبه  �لعميل  يطلب  �ل��ذي  �لنموذج  يعني  العميل  تعديل  منوذج   

�لتجاري  بنك دبي  �أعمال  �أحكامه �خلا�سة بخدمة  �لتعديالت على  بع�ص  �إدخال  �ملو�فقة على 

�مل�سرفية �ملقدمة للعميل عرب �لإنرتنت.

كاملة عن �أي �سوء ��ستخد�م لهذه �لأدو�ت. وميكن للعميل �أن يغري رقم �لتعريف �لهاتفي �خلا�ص 

به ورفم �لتعريف �لهاتفي �خلا�ص بالعمليات �مل�سرفية ويتحمل �لعميل �مل�سوؤولية كاملة عن �ي 

�لتعليمات عن طريق  باإعطاء  يقوم  �لذي  �ل�سخ�ص  بالتحقق من هوية  �لبنك  يقوم  تغيري، ولن 

�و رقم  �لهاتفي  �لتعريف  لرقم  �لو�سول  �لبنك م�سوؤول يف حال مت  يكون  ولن  �لهاتفية  �خلدمة 

ذلك  يف  مبا  له  م�سرح  غري  �سخ�ص  قبل  من  �مل�سرفية  بالعمليات  �خلا�ص  �لهاتفي  �لتعريف 

�أي موظف �أو ممثل للبنك طوعا �أو عن طريق �خلطاأ. و�إذ� قام �لعميل بفقد�ن �و ن�سيان رقم 

�لتعريف �لهاتفي �أو رقم �لتعريف �لهاتفي �خلا�ص بالعمليات �مل�سرفية فعليه �إبالغ �لبنك فور�.

ميكن للعميل طلب رقم تعريف هاتفي جديد عن طريق موظفي �خلدمة �لهاتفية �أو عن طريق   -9

و�سيتم  �مل�سرفية.  لين  �أون  �لتجاري  خدمة  طريق  عن  �و  �مل�سرفية  �لهاتفية  �لتجاري  خدمة 

�إ�سد�ر رقم �لتعريف �لهاتفي بعد �لتحقق �لالزم. ول يعترب �إ�سد�ر �أو �إعادة �إ�سد�ر رقم تعريف 

للعميل  وميكن  جديد.  لعقد  بد�ية  �مل�سرفية  بالعمليات  خا�ص  هاتفي  تعريف  رقم  �و  هاتفي 

طلب رقم تعريف هاتفي خا�ص بالعمليات �مل�سرفية من خالل فروع �لبنك �و من خالل خدمة 

�لتوكني تطبق  با�ستخد�م  �ملتعلقة  و �لأحكام  �ل�سروط  و�إن جميع  �لتجاري �ون لين �مل�سرفية. 

عند ��ستخد�مه يف خدمة �لتجاري �لهاتفية �مل�سرفية.

�لتي يحددها  وفقا لالإجر�ء�ت  �مل�سرفية  �لهاتفية  �لتجاري  �ملعامالت من خالل خدمة  �ستتم   -10

هذه  باإمتام  �لبنك  �سيقوم  و  �ملعامالت.  ه��ذه  �سحة  من  �لتحقق  بعد  لآخ��ر  وق��ت  من  �لبنك 

و��ستيفاء  �لفو�تري  ودفع  �لأم��و�ل  حتويل  طلبات  حالة  ويف   ، �لبنك  يحدده  وقت  يف  �ملعامالت 

�أو يف بطاقة �لئتمان كاف لإمتام هذه  �لعميل  �ملتوفر يف ح�ساب  �ملبلغ  �لر�سوم يجب �ن يكون 

�ملعامالت.

قد يقوم �لبنك من وقت لآخر بفر�ص حد �أق�سى �أو حد �أدنى للمعامالت �مل�سرفية �لتي يوفرها   -11

وعلى  �مل�سرفية  �ملعامالت  على  قيود  بفر�ص  �لبنك  يقوم  قد  و  �لأحكام.  هذه  مبوجب  للعميل 

�ملبالغ يف فرت�ت معينة وقد يفر�ص قيود على حدود كل معاملة م�سرفية. تعترب جميع �سجالت 

�لبنك للمعامالت �لنا�سئة عن ��ستخد�م خدمة �لتجاري �لهاتفية �مل�سرفية مبا يف ذلك �لوقت 

�لذي �سجلت فيه �ملعاملة ، دليل قاطع على �سحة ودقة هذه �ملعامالت، ودليل مقبول يف حال 

وجود �أي نز�ع.

ميكن للعمالء من ��سحاب �حل�سابات �لفردية �ن يقومو� بطلب �إلغاء خدمة �لتجاري �لهاتفية   -12

�مل�سرفية عن طريق موظفي �خلدمة �لهاتفية، و�سيتم تنفيذ �لطلب خالل يوم عمل و�حد من 

تاريخ تقدميه. �أما �أ�سحاب �حل�سابات �مل�سرتكة و�لتجارية �أو �أي نوع �آخر من �حل�سابات، ف�سيتم 

تنفيذ طلبهم عن طريق �أحد فروع �لبنك خالل ثالث �أيام عمل من تاريخ تقدمي �لطلب، ويبقى 

�لهاتفية  �لتجاري  خدمة  طريق  عن  تتم  �لتي  �مل�سرفية  �ملعامالت  جميع  عن  م�سوؤول  �لعميل 

�مل�سرفية �إىل حني �لغاء �خلدمة.

يحق للبنك تعليق �أو �إنهاء خدمة �لتجاري �لهاتفية �مل�سرفية دون �إ�سعار م�سبق �إذ� �خل �لعميل   -13

بهذه �ل�سروط و�لأحكام �أو �ذ� علم �لبنك باإفال�ص �لعميل �أو وفاته �أو عدم �أهليته �لقانونية �أو لأي 

�سبب �آخر يجده �لبنك كافيا لتعليق �أو �إنهاء �خلدمة ب�سكل د�ئم.

و�إن  وخارجها،  �ملتحدة  �لعربية  �لمار�ت  دولة  د�خل  �مل�سرفية  �لهاتفية  �لتجاري  تتوفرخدمة   -14

�ملقدمة من خالل  �خلدمات  �أو   / و  �لبنك  يتبعها  �لتي  �لج��ر�ء�ت  �أو   / و  و�لأحكام  �ل�سروط 

خدمة �لتجاري �لهاتفية �مل�سرفية تخ�سع لقو�نني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و لي�ص �أية دولة 

�أخرى. و قد ل تتو�فق مع قو�نني �لبلد �لتي يقيم فيها �لعميل �أو �لبلد �لتي يقوم �لعميل با�ستخد�م 

�خلدمة فيها. ويتحمل �لعميل جميع �لتكاليف �ملطبقة عند ��ستخد�م هذه �خلدمة مبا يف ذلك 

تكاليف �لت�سالت.

جميع �لقيم �ملتعلقة بالر�سوم، وحتويل �لعمالت و�لفو�ئد و�ملبالغ �لأخرى هي بالدرهم �لإمار�تي.   -15

SMS خــــدمــــة الـتـجــــاري

ال�شروط و الأحكام

باملعلومات  بناًء على طلبه،  �لعميل،  يزود  �أن  �لتجاري �ص.م.ع )“�لبنك”( على  دبي  بنك  يو�فق  بهذ� 

طريق  عن  �لتجاري  دبي  بنك  لدى  �لئتمانية  بطاقته  و  �لعميل  ح�ساب  يف  جمر�ة  معاملة  باأية  �ملتعلقة 

�ل�سروط  و  �لأحكام  مر�عاة  مع  ذلك  و   ،)”SMS )“�لتجاري  �لق�سرية  �لر�سائل  خدمة  ��ستخد�م 

�لتالية:

�لهاتف  �أعطال  مثل  حتكمه  عن  خارجة  لأ�سباب  �خلدمة  يف  �إخفاق  �أي  عن  م�سوؤوًل  �لبنك  يكون  لن 

�ملتحرك �خلا�ص بالعميل �أو تعذر �لإر�سال من قبل �ت�سالت.
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املواد املقدمة مع خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�شرفية عرب الإنرتنت   -3

تي�سرًي� لولوج �لعميل �إىل خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت، يزود بنك دبي   1-3

�لتجاري )عند ��ستكمال منوذج �لتقدمي وقبوله من جانب بنك دبي �لتجاري( �لعميل بو�حدة �أو 

�أكرث من �لأدو�ت وهويات �مل�ستخدم و�لأرقام �ل�سخ�سية لتحديد �لهوية �ملقرتنة بها. 

يحدد �لعميل عدد هويات �مل�ستخدمني و�لرموز و�لأرقام �ل�سخ�سية لتحديد �لهوية �لتي يريدها   2-3

يف منوذج �لطلب. ويقر �لعميل ويو�فق على �أنه يجب ��ستخد�م �لرمز و�لرقم �ل�سخ�سي لتحديد 

�لهوية من جانب �مل�ستخدم �ملفو�ص ذي �ل�سلة فقط.

 

حقوق امللكية الفكرية  -4

يقر �لعميل �أن نظام خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت وجميع �ملحتويات ذ�ت   1-4

�ل�سلة خا�سعة حلقوق �لطبع و�لن�سر ورمبا حقوق �مللكية �لفكرية �لأخرى )حقوق �مللكية �لفكرية(.

يحتفظ بنك دبي �لتجاري )�أو �ملرخ�سني له( بكافة �حلقوق و�مللكية و�مل�سالح يف حقوق �مللكية   2-4

وكافة  �لإنرتنت  عرب  �مل�سرفية  �لتجاري  دبي  بنك  �أعمال  خدمة  نظام  ت�سكل  �لتي  �لفكرية، 

�لتجاري  بنك دبي  �أعمال  �لعميل يف نظام خدمة  به  يقوم  ما  يوؤدي  ول  �ل�سلة  �ملحتويات ذ�ت 

�مل�سرفية عرب �لإنرتنت �أو فيما يت�سل به �أو �أي من �ملحتويات ذ�ت �ل�سلة �إىل: 

حتويل �أي حق من حقوق �مللكية �لفكرية �ملذكورة �إىل �لعميل؛  )�أ( 

�لت�سريح للعميل مبمار�سة �أي حق من حقوق �مللكية �ملذكورة ما مل يذكر ذلك �سر�حًة  )ب( 

كتابًيا.

�شروط ال�شتخدام  -5

يقر �لعميل �أن كافة �لطلبات ل�ستخد�م خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت   1-5

تخ�سع ملو�فقة بنك دبي �لتجاري. وتخ�سع هذه �ملو�فقة لتقدير بنك دبي �لتجاري �ملنفرد.

ل يقدم بنك دبي �لتجاري �أية �إقر�ر�ت �أو �سمانات مبالءمة �أي حا�سب �آيل �سخ�سي �أو جهاز   2-5

مودم يوفره �لعميل �أو يح�سل عليه بغر�ص ��ستخد�م خدمات �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية 

عرب �لإنرتنت. ويتحمل �لعميل م�سوؤولية �حلفاظ على �حلو��سب �لآلية �ل�سخ�سية و�أية �أجهزة �أو 

معد�ت �أو خطوط �ت�سال �أخرى مطلوبة على نفقة �لعميل �خلا�سة.

يحق لبنك دبي �لتجاري �فرت��ص �أن �أي ولوج وت�سغيل خلدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية   3-5

عرب �لإنرتنت قد مت من جانب م�ستخدم مفو�ص، بغ�ص �لنظر عن �لهوية �حلقيقية لل�سخ�ص 

وت�سغيلها.  �لإنرتنت  عرب  �مل�سرفية  �لتجاري  دبي  بنك  �أعمال  خدمة  �إىل  بالولوج  يقوم  �لذي 

�خلا�سة  �لإنرتنت  عرب  �مل�سرفية  �لتجاري  دبي  بنك  �أعمال  خدمة  معامالت  �سجالت  وت�سكل 

ببنك دبي �لتجاري دلياًل كافًيا على ذلك �لولوج و�لت�سغيل.

يجوز لنا �أن نعامل كافة تعليمات �لعميل �ل�سحيحة ظاهرًيا �لتي يت�سلمها �لبنك من خالل �أعمال   4-5

بنك دبي �لتجاري عرب �لإنرتنت باأنها تعليمات م�سرح بها من جانبكم ب�سورة �سحيحة، حتى 

�إذ� متت ب�سورة �حتيالية وحتى لو تعار�ست مع بنود �أي من �لتعليمات �أو �لتفوي�سات �لأخرى 

�ل�سادرة من جانبكم يف �أي وقت ب�ساأن ح�ساباتكم �أو �سئونكم. ولن نتحمل �أي م�سوؤولية للتحقق 

من �سحة تعليمات �لعميل �أو �سلطة �ل�سخ�ص �أو �لأ�سخا�ص �لذين ي�سدرونها.

طلب  من��وذج  �إكمال  ذل��ك  يف  )مب��ا  �لعميل  تعليمات  و�كتمال  دق��ة  م�سوؤولية  عاتقك  على  تقع   5-5

�لإجر�ء�ت �لأمنية( و�لتاأكد من �أنها حتقق هدفك �ملق�سود.

يف حالة طلبك �إلغاء �أية تعليمات للعميل �أو تعديلها لأي �سبب كان، �سنبذل كافة �جلهود �ملعقولة   6-5

لاللتز�م بطلبك. �إل �إننا لن نتحمل م�سوؤولية عدم �إلغاء تعليمات �لعميل �أو تعديلها �إذ� مت ��ستالم 

ذلك �لطلب يف وقت �أو ظروف حتول دون تنفيذ طلبك. 

ل يتحمل بنك دبي �لتجاري م�سوؤولية فقد�ن �أو تغري �أو ك�سف - باأية طريقة كانت - �أية معلومات   7-5

�أر�سلها �لعميل �إىل خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت �أو ت�سلمها �لعميل 

منها، �إذ� كان ذلك نتيجة �أي �سبب �أو و�قعة �أو ن�ساط �أو ظروف خارجة عن �سيطرته �ملبا�سرة. 

مد�ر  على  �لإنرتنت  عرب  �مل�سرفية  �لتجاري  دبي  بنك  �أعمال  خدمة  �إىل  �لولوج  للعميل  يجوز   8-5

�أربع وع�سرين )24( �ساعة يومًيا، �سبعة )7( �أيام يف �لأ�سبوع، با�ستثناء �لفرت�ت �لتي يخ�سع 

خاللها �لنظام لل�سيانة �أو يف �لأوقات �لأخرى �لتي ل تكون فيها خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري 

�مل�سرفية عرب �لإنرتنت متاحة لأي �سبب من �لأ�سباب.

با�ستالم  �لعميل  مبوجبه  يقر  �لذي  �لنموذج  يعني  الأمني  الرمز  تاأكيد/تفعيل  منوذج   

�لذين  للم�ستخدمني  �لأدو�ت  تفعيل  �لعميل وطلب  لطلب  وفًقا  ت�سليمها  �لتي مت  �لأمنية  �لرموز 

ذكرهم �لعميل. 

�لطلب  �لعميل يف منوذج  �لذي يحدده  �لتجاري  دبي  بنك  لدى  �ملفتوح  يعني �حل�ساب  ح�شاب   

دبي  بنك  �أعمال  يت�سل بخدمة  فيما  لإ�سافات/تعديالت لحقة لال�ستخد�م  و�أي منوذج طلب 

�لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت. 

املفو�ص بالتوقيع يعني �ل�سخ�ص �لذي يفو�سه �لعميل )ويخطر به بنك دبي �لتجاري( ملنح   

�مل�ستخدمني �ملفو�سني يف موؤ�س�سة �لعميل �حلق يف ��ستخد�م خدمات �أعمال بنك دبي �لتجاري 

�مل�سرفية عرب �لإنرتنت.

دبي  بنك  يوفرها  �لتي  �ملعلومات  من  ها  وغري  و�ملعامالت  �لر�سيد  تعني  احل�شاب  معلومات   

�لتجاري ذ�ت �ل�سلة باحل�سابات �لتي ميتلكها �لعميل.

�أعمال  امل�شتخدم املفو�ص يعني �ل�سخ�ص �لذي يفو�سه �ملفو�ص بالتوقيع ل�ستخد�م خدمات   

بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت لإجر�ء �ملعامالت وي�ستمل على �ملفو�ص بالتوقيع.

الأموال املتاحة تعني �سايف �لأمو�ل �ملقيدة يف �جلانب �لد�ئن يف ح�سابات �لعميل.  

يوم عمل يعني �أي يوم خالف �جلمعة �أو �ل�سبت �أو �لعطالت �لر�سمية يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

CBD يعني بنك دبي �لتجاري وخلفاءه و�ملتنازل �إليهم.  

�مل�سريف  �حل��ل  تعني  الإنــرتنــت  عرب  امل�شرفية  التجاري  دبــي  بنك  اأعمال  خدمة   

 )CBDiBusiness( لإلكرتوين لأد�ء �لأعمال لدى بنك دبي �لتجاري، وي�سار �إليها بهذ� �ل�سم�

ويجوز للعميل مبوجبها �لقيام باملعامالت. 

يت�سل  وفيما  �إليهم  و�ملتنازل  وخلفائه  موظفيه  على  عالوة  �حل�ساب،  �ساحب  يعني  العميل   

بحقوقه ل�ستخد�م خدمات �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت، �أي �سخ�ص �آخر 

مفو�ص يت�سرف يف حدود �سلطته.

التعليمات تعني �أي من �لتعليمات �ل�سادرة من �لعميل �إىل بنك دبي �لتجاري و�لتي يت�سلمها   

بنك دبي �لتجاري عرب خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت، �سو�ًء مت �عتماد 

هذه �ملعلومات ب�سكل �سليم من جانب �لعميل �أم ل.

يعني �لإخطار �ملر�سل من �أي من �لطرفني لالآخر با�ستخد�م �لو�سائل �لو�ردة يف �لبند 13. اإخطار   

العاملون يق�سد بهم �مل�ستخدمني �ملفو�سني و�ملفو�ص بالتوقيع ووكالء �لعميل وممثليه ومقاوليه   

وموظفيه.

PIN يعني �لرقم �ل�سخ�سي لتحديد �لهوية �مل�ستخدم مع �لرمز )�لأمني(.  

معاملة تعني �أية معاملة يجريها �لعميل با�ستخد�م خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية   

عرب �لإنرتنت.

�أمنية للم�سادقة �ل�سخ�سية ي�ستخدم مع �لرقم �ل�سخ�سي لتحديد �لهوية  الرمز يعني و�سيلة   

بهدف �لولوج �إىل خدمات �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت و��ستخد�مها.

معاملة غري م�شرح بها تعني �أية معاملة يدعي �لعميل عدم م�ساركته فيها �أو عدم علمه بها �أو   

عدم مو�فقته عليها رغم ��ستخد�م رمز �لعميل لتنفيذ �ملعاملة مو�سع �خلالف.

هوية امل�شتخدم تعني حتديد هوية �مل�ستخِدم فيما يت�سل بالرقم �ل�سخ�سي لتحديد �لهوية   

و�لرمز )�لأمني(.

�لكلمات �لو�ردة ب�سيغة �ملفرد ت�سمل �سيغة �جلمع و�لعك�ص �سحيح.  

خدمات اأعمال بنك دبي التجاري امل�شرفية عرب الإنرتنت   -2

يقدم بنك دبي �لتجاري خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت �ملتفق عليها   

بني بنك دبي �لتجاري و�لعميل من وقت لآخر بال�سروط و�لأحكام �لو�ردة بتلك �لتفاقية وعلى 

�لعميل �للتز�م بتلك �ل�سروط و�لأحكام.
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دبي  بنك  يتكبدها  �أو �سرر  �أو خ�سارة  �أي م�سوؤولية  كليًة عن  �لتجاري  دبي  بنك  �لعميل  يعو�ص   2-9

�لتجاري �أو يتحملها باأي طريقة كانت ومن جانب �أي �سخ�ص كان، �سو�ًء ن�ساأت ب�سورة مبا�سرة 

�أو غري مبا�سرة من ��ستخد�م �لعميل خلدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت 

وت�سغيلها �أو ولوج �لعميل �إىل خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت، با�ستثناء 

�خل�سائر �أو �لأ�سر�ر �لناجمة عن �لت�سرفات �ملتعمدة لبنك دبي �لتجاري �أو �إهماله.

يعو�ص �لعميل بنك دبي �لتجاري ويخلي م�سوؤوليته متاًما من �أي مطالبات �أو مطالب يقوم بها �أي   3-9

�سخ�ص �سد بنك دبي �لتجاري عقب ت�سرف بنك دبي �لتجاري وفًقا لأية تعليمات.

يعد �لعميل م�سوؤوًل عن �خل�سائر �لناجمة عن �ملعامالت غري �مل�سرح بها و�لتي:   4-9

عندما ميكن لبنك دبي �لتجاري، على �أ�سا�ص ترجيح �لحتمالت، �إثبات �أن �لعميل �ساهم  )�أ( 

يف �خل�سائر من خالل �لحتيال �أو �أخل مبتطلبات �لأمن يف �لبند 6، يكون �لعميل م�سوؤوًل 

�سيء 
ُ
�أ قد  �لرمز  �أن  �لتجاري  دبي  بنك  �إخطار  قبل  حتدث  �لتي  �لفعلية  �خل�سائر  عن 

��ستخد�مه �أو فقد �أو �سرق؛ 

عندما ميكن لبنك دبي �لتجاري، على �أ�سا�ص ترجيح �لحتمالت، �إثبات �أن �لعميل قد  )ب( 

�ساهم يف �خل�سائر �لناجمة عن �ملعامالت غري �مل�سرح بها لأن �لعميل تاأخر ب�سورة غري 

�أو  �أ�سبح على علم ب�سوء ��ستخد�م �لرمز  �أن  �إخطار بنك دبي �لتجاري بعد  معقولة يف 

فقد�نه �أو �سرقته، يف تلك �حلالة يكون �لعميل م�سوؤوًل عن �خل�سائر �لفعلية �لتي وقعت 

بني �لوقت �لذي �أ�سبح فيه �لعميل على علم ووقت قيامه باإخطار بنك دبي �لتجاري فعلًيا.

الإنهاء  -10

يجوز لبنك دبي �لتجاري، وفق تقديره �ملنفرد، �إيقاف �أو �إنهاء ��ستخد�م �لعميل خلدمة �أعمال   1-10

�إخطار  دون  فوري  باأثر  وقت  �أي  �أو جزئًيا يف  كلًيا  �لإنرتنت  �مل�سرفية عرب  �لتجاري  دبي  بنك 

م�سبق �إىل �لعميل مبا يف ذلك )على �سبيل �ملثال ل �حل�سر( حينما يقرر �أن: 

�لعميل قد �أخل باأي من هذه �ل�سروط و�لأحكام؛  )�أ( 

من �ل�سروري حلماية �أمن خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت �أو  )ب( 

م�سالح بنك دبي �لتجاري؛

يجوز للعميل �إنهاء ��ستخد�مه خلدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت مبوجب   2-10

�إخطار كتابي بالإنهاء �إىل بنك دبي �لتجاري. هذ� �لإنهاء:

�إخطار  فعلًيا  �لتجاري  دبي  بنك  يت�سلم  ما مل  �ساٍر  يكون غري   ،13 بالبند  �لإخ��الل  دون  )�أ( 

�لإنهاء على �لعنو�ن �لو�رد يف �لبند 13؛ 

ي�سري من �خلام�سة م�ساًء بتوقيت دبي يف يوم �لعمل �لتايل لليوم �لذي يت�سلم فيه فعلًيا  )ب( 

�إخطار �لإنهاء؛

�أعمال بنك دبي  ��ستخد�م خدمة  �لعميل بخ�سو�ص  يتحملها  �لتز�مات  �أي  يوؤثر على  ل  )ت( 

�لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت قبل �لإنهاء. 

بنك  �أعمال  يتعلق بخدمة  فيما  �لتجاري  دبي  بنك  �إىل  و�ملدينة  �مل�ستحقة  �لأمو�ل  كافة  ت�سبح   3-10

دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت، م�ستحقة وو�جبة �ل�سد�د على �لفور، �إن مل تكن م�ستحقة 

وو�جبة �ل�سد�د بالفعل، يف �لتاريخ �لذي يت�سلم فيه بنك دبي �لتجاري فعلًيا �إخطار �لإنهاء. 

لن يجري بنك دبي �لتجاري �أي معامالت �آجلة ت�سري بعد تاريخ �لإنهاء.  4-10

التغيريات   -11

يجوز تغيري هذه �ل�سروط و�لأحكام �أو تعديلها �أو �لإ�سافة �إليها من جانب بنك دبي �لتجاري يف   1-11

�أي وقت على �أن يتم �إخبار �لعميل بتلك �لتغيري�ت م�سبقا قبل تنفيذها. 

يحق لبنك دبي �لتجاري، وفق تقديره �ملنفرد، تغيري �أي خدمة من �خلدمات �لتي تت�سكل منها   2-11

خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت �أو �إلغاوؤها.

التنازل  -12

ل يجوز للعميل، باأي �سكل من �لأ�سكال، �لتنازل عن �أو نقل �أي من حقوقه وم�ساحله �ملن�سو�ص   1-12

عليها مبوجب هذه �ل�سروط و�لأحكام �إىل �أي �سخ�ص �آخر. 

يجوز لبنك دبي �لتجاري �لتنازل عن �أي من حقوقه وم�ساحله �ملن�سو�ص عليها مبوجب هذه   2-12

�ل�سروط و�لأحكام دون مو�فقة �لعميل. 

 

يجوز لبنك دبي �لتجاري �لحتفاظ بتفا�سيل بيئة ت�سغيل �حلا�سب �لآيل �خلا�سة بالعميل مبا يف   9-5

ذلك �ملعلومات �لتي تخ�ص نظام ت�سغيل �حلا�سب �لآيل �ل�سخ�سي للعميل. ويتم �لحتفاظ بهذه 

�ملعلومات و��ستخد�مها من جانب بنك دبي �لتجاري فقط لأغر��ص �إد�رة وحل �أي م�سكالت قد 

تن�ساأ فيما تتعلق بالت�سال.

ل ي�سمن بنك دبي �لتجاري �أن جميع �لتعليمات �سيتم ��ستكمالها �أو تلبيتها من جانب بنك دبي   10-5

�لو�جبة  �لعناية  �لتجاري ببذل  يتعهد بنك دبي  و�لأحكام،  �ل�سروط  �إنه طبًقا لهذه  �إل  �لتجاري. 

لتنفيذ تعليمات �لعميل �ملر�سلة من خالل خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت.

يتحمل �لعميل منفرًد� م�سوؤولية �لتاأكد من �أن �أي تعليمات )ت�سمل دون ح�سر تفا�سيل �حل�ساب(   11-5

�سحيحة و�أنه ل يوجد �أي �لتز�م على بنك دبي �لتجاري بالتحقق من �سحة �أي معلومات و�ردة بها.

على �لعميل �للتز�م باأي �إر�ساد�ت تتعلق بالحتفاظ بالرمز و�أمنه، �لو�ردة يف �لوثائق �لأخرى   12-5

�لتي زودها بنك دبي �لتجاري.  

ال�شرية والأمن  -6

على �لعميل عدم �لقيام بالآتي، وعليه �لتاأكد من عدم قيام �لعاملني لديه بها:   1-6

تزويد �أي �سخ�ص �آخر بالرمز مبا يف ذلك �أفر�د �لأ�سرة �أو �لأ�سدقاء؛   )�أ( 

�لإهمال يف �ملحافظة على �سالمة �لرمز. )ب( 

�إج��ر�ء  يتوجب  حينما  �لعميل  �إىل  �إخطار  �إر�سال  عدم  يف  باحلق  �لتجاري  دبي  بنك  يحتفظ   2-6

تغيري�ت لل�سرورة �مللحة ل�ستعادة �أمن خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت 

�أو �أنظمتها �أو �حل�سابات �لفردية للعميل �أو �حلفاظ عليها. 

ميكن �إ�سافة مفو�سني بالتوقيع �إ�سافيني طبًقا لالإجر�ء�ت �لتي يحددها بنك دبي �لتجاري من   3-6

وقت لآخر. 

الر�شوم وامل�شروفات  -7

للخدمات  �مل�ستمر  �ل�ستخد�م  ولقاء  �لعميل  طلب  ر�سوم  �لتجاري  دبي  بنك  �إىل  �لعميل  يدفع   

�إعد�دها  يتم  )CBDiBusiness(ح�سبما  �لإنرتنت  عرب  �لتجاري  دبي  بنك  لأعمال  �مل�سرفية 

من قبل بنك دبي �لتجاري، ويتم تف�سيل مبلغها وطبيعتها على موقعنا على �لويب، ح�سبما يتم 

تعديلها من قبل بنك دبي �لتجاري من وقت لآخر.

 

الأموال املتاحة  -8

لإج��ر�ء  �لإنرتنت  عرب  �مل�سرفية  �لتجاري  دبي  بنك  �أعمال  خدمات  ��ستخد�م  للعميل  يجوز   

�ملعامالت يف حدود �لأمو�ل �ملتوفرة يف ح�ساب �لعميل.

امل�شوؤولية والتعوي�ص  -9

با�ستثناء �خل�سائر �أو �لأ�سر�ر �لنا�سئة عن ت�سرفاته �ملتعمدة �أو �إهماله �أو �سهوه، ل يكون بنك   1-9

دبي �لتجاري م�سوؤوًل ويعفى من �مل�سوؤولية عن �خل�سائر و�لأ�سر�ر )مبا يف ذلك �أي خ�سائر �أو 

�أ�سر�ر غري مبا�سرة �أو تبعية( يتكبدها �لعميل �أو يتحملها ب�سبب ��ستخد�م �لعميل خلدمة �أعمال 

بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت �أو فيما يتعلق بها، �سو�ًء �أكانت تعزى �إىل بنك دبي 

�لتجاري �أو وكالئه �أو موظفيه مبا يف ذلك )دون ح�سر(: 

�أي ت�سرف �أو �سهو من جانب بنك دبي �لتجاري �أو وكالئه �أو موظفيه فيما يتعلق بخدمة   )1(

�أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت �أو ��ستخد�م �لعميل خلدمة �أعمال بنك 

دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت؛ 

عرب  �مل�سرفية  �لتجاري  دب��ي  بنك  �أع��م��ال  خدمة  �إىل  �ل��ول��وج  من  �لعميل  متكن  ع��دم   )2(

�أعمال بنك دبي  �إىل خدمة  �لولوج  �أو حيث يكون  �لإنرتنت من خالل �سبكة �لت�سالت 

�لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت مفرط �لتحميل �أو معلق �أو موقوف �أو غري متاح �أو غري 

مر�سي باأي �سكل �آخر لأي �سبب من �لأ�سباب؛ 

حينما يت�سرف بنك دبي �لتجاري بناًء على تعليمات يفرت�ص �أنها �سادرة من �مل�ستخدم   )3(

�ملفو�ص، بينما هي يف حقيقة �لأمر لي�ست كذلك؛ 

�إذ� تعطل نظام خدمة �أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت �أو كان غري متاح   )4(

�أو ل يعمل بال�سورة �ملتوقعة �أو �ملطلوبة لأي �سبب؛ 

�أي خطاأ و�رد يف �أية تعليمات �أو �أي تاأخري يف �للتز�م باأية تعليمات؛   )5(

و�أي �أمر �آخر بخ�سو�ص �لإعفاء من �مل�سوؤولية مبوجب هذه �ل�سروط و�لأحكام.   )6(
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الإخطارات  -13

يعترب �لإخطار �لذي ير�سله بنك دبي �لتجاري �إىل �لعميل �أنه مت �إر�ساله �أو ت�سليمه ب�سورة �سحيحة:  1-13

�إذ� كان:  )�أ( 

موقًعا كتابًيا من �مل�سوؤول �ملفو�ص لبنك دبي �لتجاري؛    )1(

وترك على �لعنو�ن �خلا�ص بالطرف �لو�رد ��سمه �أوًل يف منوذج �لطلب، �ملر�سل   )2(

بالربيد �لعادي �ملدفوع مقدًما )�لربيد �جلوي �إذ� كان مر�ساًل �إىل �أو من مكان 

خارج دبي( �إىل عنو�ن ذلك �لطرف �أو مر�سل بو��سطة �لفاك�ص �إىل رقم �لفاك�ص 

�خلا�ص بذلك �لطرف؛ �أو

�إلكرتونًيا من بنك دبي �لتجاري �إىل �لعميل من خالل خدمة  �أو ت�سليمه  �إر�ساله  �إذ� مت  )ب( 

�أعمال بنك دبي �لتجاري �مل�سرفية عرب �لإنرتنت. 

ب�سورة  ت�سليمه  �أو  �إر�ساله  باأنه مت  �لتجاري  دبي  بنك  �إىل  �لعميل  ير�سله  �لذي  �لإخطار  يعترب   2-13

�سحيحة �إذ� كان: 

موقًعا كتابًيا من جانب �لعميل؛  )�أ( 

)�لربيد  مقدًما  �ملدفوع  �لعادي  بالربيد  �ملر�سل  �لتجاري،  دبي  بنك  عنو�ن  على  ترك  )ب( 

�أو  �لتجاري  دبي  بنك  �إىل عنو�ن  �أو من مكان خارج دبي(  �إىل  �إذ� كان مر�ساًل  �جلوي 

مر�سل بو��سطة �لفاك�ص �إىل رقم �لفاك�ص �خلا�ص ببنك دبي �لتجاري. 

يعترب �خلطاب �ملر�سل �أو �لفاك�ص قد مت ��ستالمه:   3-13

يف حالة �خلطاب �ملر�سل بالربيد، يف �ليوم �لثالث )�ل�سابع �إذ� �أر�سل �إىل �أو من مكان  )�أ( 

خارج دبي( بعد �لإر�سال؛ 

يف حالة �لفاك�ص، عند �إ�سد�ر تقرير �لإر�سال من �ملاكينة �لتي �أر�سل منها �لفاك�ص و�لتي  )ب( 

ت�سري �إىل �أن �لفاك�ص قد �أر�سل كاماًل �إىل رقم فاك�ص �مل�ستلم. 

�لإخطار �لذي يتم ت�سليمه طبًقا للبند 13-1 )ب(:   4-13

عند  �سارًيا  ويكون  بالعميل  �لآيل �خلا�ص  يدخل �حلا�سب  ��ستالمه حينما  �أنه مت  يعترب  )�أ( 

��ستالمه حتى لو مل يكن هناك �أي �سخ�ص عاملًا با�ستالمه؛ 

يعترب �أنه قد �أر�سل من مقر �أعمال بنك دبي �لتجاري و�أنه مت ��ستالمه يف مقر �أعمال �لعميل. )ب( 

العالقة بني الأطراف  -14

با�ستثناء ما ورد �سر�حًة يف هذه �لتفاقية:  

�و  �أو �سر�كة  �أو وكالة  �ئتمانية  �أن ي�سكل عالقة  ل يوجد يف هذه �لتفاقية ما يق�سد به  )�أ( 

�حتاد �سركات؛ 

ل ميتلك �أي من �لطرفني �ل�سلطة لإلز�م �لطرف �لآخر.   )ب( 

قابلية الف�شل  -15

يتم ف�س�ل �أي ب�ن�د من بن�ود ه�ذه �لت�فاق�ي�ة يك�ون باط�اًل �أو غ�ري قابل للنفاذ كليًا �أو جزئيًا �إىل   

ح�د بطالنه وعدم قابليته للنفاذ. ول يتاأثر بذلك �سريان �أو نفاذ �لبنود �لأخرى يف �لتفاقية. 

ن�شخ التفاقية  -16

حترر هذه �لتفاقية باأي عدد من �لن�سخ، يعد كل منها عند حتريرها ن�سخة �أ�سلية. وت�سكل هذه   

�لن�سخ مًعا �سنًد� و�حًد�.

القانون احلاكم والخت�شا�ص الق�شائي  -17

ر طبًقا لقانون �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقو�عد �مل�سرف  تخ�سع هذه �ل�سروط و�لأحكام وتف�سَّ  

�ملركزي لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أنظمته وتوجيهاته. يكون �لقانون �لذي يحكم �حل�سابات �أو 

�أي خدمة م�سرفية �أو معاملة هو قانون �لإمارة حيث يتم �حلفاظ على �حل�ساب، ويف حالة �أي 

نز�ع نا�سئ يف ما يتعلق باأي ح�ساب �أو خدمة م�سرفية �أو معاملة، يكون ملحاكم هذه �لإمار�ت 

�لخت�سا�ص �لق�سائي، �سرط �أن يجوز للبنك، �إذ� �عترب ذلك منا�سبًا، �ملبا�سرة باإجر�ء�ت يف 

�أي �خت�سا�ص ق�سائي �آخر، د�خل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أو خارجها.

جممل التفاقية  -18

هذه  جانب  �إىل  معتمد  تعديالت   / �إ�سافات  طلب  من��وذج  و�أي  �ملعتمد  �لطلب  من��وذج  ي�سكل   

�ل�سروط و�لأحكام جممل �لتفاق بني �لعميل وبنك دبي �لتجاري، وي�ستثنى من ذلك كافة �لبنود 

و�لتعهد�ت و�ل�سمانات �لأخرى. 

�إ�سد�ر: �أبريل 2016


