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تمهيد:

يرغب العميل في فتح حساب/حسابات مع مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع. أو 
الحصول على خدمات مصرفية وعند موافقة المصرف على ذلك، تطبق الشروط 
له/ المقدمة  والخدمات  العميل/العمالء  حساب/حسابات  على  التالية  واألحكام 
ولوائحه  للمصرف  األساسي  والنظام  التأسيس  ويتم تفسيرها وفقًا لعقد  لهم، 
والفتاوى  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  المركزي  المصرف  وتعليمات  وأنظمته 
الشريعة  وأحكام  المصرف  في  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  عن  الصادرة 
اإلسالمية الغراء. وفي حال وجود اختالف بين النص العربي والنص اإلنجليزي يعتمد 

النص العربي.

تعريفات:  يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت، المعاني المبينة مقابل 
كل منها:   

الخدمات المصرفية: تعني أي حساب أو خدمة )بما في ذلك على سبيل المثال 
ودون حصرً  بطاقات الدفع المسبق( تم تزويدها من قبل المصرف للعميل.

المصرف: مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع. وأي من فروعه أو خلفائه أو المتنازل 
لهم.

العميل: صاحب الحساب )فردي أو تجاري( أو أي شخص يطلب الخدمات المصرفية 
من المصرف أو خلفائه أو المتنازل لهم. 

التعامالت المصرفية:  تشمل عقود فتح الحسابات الجارية، حسابات التوفير 
وحسابات الوديعة وكذلك جميع أنواع الحسابات األخرى والخدمات المصرفية 

التي تقدمها المصارف اإلسالمية عادة.

أوال - الشروط واألحكام العامة:

فتح الحساب:  )1

يمكن فتح حساب منفرد باسم شخص واحد أو بشكل مشترك باسم  أ(   
شخصين أو أكثر.

يمكن فتح حساب باسم الشركة عند تقديم المستندات التي يطلبها  ب(   
المصرف.

رقم الحساب:  )2

جميع  به  يباشر  كي  عميل  لكل  أساسي  حساب  رقم  المصرف  يحدد   
التعامالت مع المصرف. يستخدم رقم الحساب األساسي لتحديد مختلف 
أنوع حسابات العميل. يجوز للعميل أن ينفذ جميع التعامالت  لدى أي فرع 

للمصرف.

نموذج التوقيع:  )3

يعتبر نموذج توقيع العميل المسجل لدى المصرف أساسيا لتنفيذ التعامالت   
أو إلغاؤه. يصبح أي  في حسابات العميل ويستمر سريانه ما لم يتم تغيره 
تغيير أو إلغاء نافذا فقط من اليوم التالي لتسليم  التعليمات الجديدة للفرع 

المختص الذي يدير الحساب.

اإليداعات والمسحوبات:  )4

المصرفية  الوسائل  من  بأي  أو  نقدًا  العميل  إيداعات  المصرف  يقبل    أ( 
العميل  ثالث في حساب  يجريها طرف  إيداعات  قبول  يجوز  المتبعة. 

بدون أي مسئولية على عاتق المصرف.

يمكن إجراء السحب بواسطة صاحب الحساب أو أي وكيل مفوض يتم  ب(   
تعيينه بعد استكمال المستندات المطلوبة التي يعدها المصرف. يتم 
إجراء السحوبات النقدية من حساب االدخار باستخدام نماذج المصرف 
أو بطاقة الصراف اآللي. وتتم السحوبات النقدية من الحساب الجاري 
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بواسطة الشيكات الصادرة عن المصرف أو باستخدام بطاقة الصراف 
اآللي.

بالنسبة ألصحاب الحسابات الذين ال يستطيعون التوقيع مثل العمالء  ت(   
المكفوفين واألميين، يتعين عليهم إبراز مستندات تعريف مقبولة لدى 
لتنفيذ تعامالتها  المصرف  المعني في  للمسئول  المصرف وتقديمها 
مبلغ  أي  سحب  قبل  وجد(  )إن  والختم  اإلصبع  بصمة  باستخدام 
العمالء  مصالح  لحماية  فقط(.  الفردية  الحسابات  على  هذا  )ينطبق 
بطاقات  أو  شيكات  دفاتر  المصرف  يصدر  لن  المكفوفين/األميين، 

الصراف اآللي لهم باستثناء ما يكون من خالل وكيل مفوض.

التحصيالت والتحويالت  )5

تقبل الشيكات أو أمر دفع ربح السهم/السندات/الحواالت المسحوبة  أ(   
ألمر المودع أو العميل والمودعة في الحساب على أنها/أدوات تحصيل، 
المصرفية  للممارسات  وفقا  ذلك  غير  على  المصرف  يوافق  لم  ما 
الشيكات  يرفض  أن  للمصرف  يحق  اإلسالمية.  المصارف  لدى  السائدة 
أو الحواالت أو سندات أخرى محررة  ألمر طرف ثالث. يحتفظ المصرف 
أو  دفعها  يتم  لم  أدوات  أي  حساب  أية  على  يقيد  أن  في  بحقه 
أي مسئولية في  تحمل  المصرف دون  إلى رسوم  باإلضافة  تحصيلها 

حال عدم تحصيل هذه األدوات.

التحصيل  قيد  تكون  التي  الشيكات  مقابل  السحوبات  بإجراء  يسمح  ب(   
فقط بعد تحصيلها الفعلي. 

عند استالم أي مواد لإليداع فإن المصرف يعمل كوكيل تحصيل عن  ت(   
المودع وبالتالي فإنه غير مسئول عن أي أضرار أو خسائر تنتج عن التأخير 

في نقل أو تحصيل هذه المواد أيا كان السبب.

كامل  المودع  يتحمل  أن  على  لإليداع،  المواد  جميع  المصرف  يقبل  ث(   
المسئولية عن سالمة وصحة التواقيع والتظهيرات البارزة عليها.

أو  بالتلكس/سويفت  للتحويالت  الفعلي  المبلغ  المصرف  يدفع  ج(   
العميل بعد  التي يتم استالمها لصالح  المصرفية  الحواالت/الشيكات 

أن يخصم المصرف األتعاب/الرسوم والعموالت.

أجنبية(  )بعملة  حوالة  بشراء  المصرف  يقوم  أن  على  العميل  يوافق  ح(   
أصدرها المصرف في السابق بناء على توجيهات العميل، يكون بناء على 
تقدير المصرف وسعر الصرف السائد في تاريخ الشراء وذلك بعد خصم 

األتعاب/الرسوم والعموالت المصرفية.

يقيد المصرف جميع التحويالت والحواالت الواردة للعميل في حسابات  خ(   
العميل بعملة تلك الحسابات ما لم يتلق المصرف تعليمات مناقضة 
يوم  نفس  في  السائد  الصرف  بسعر  اإليداع  ويتم  العميل  من  لذلك 

اإليداع.

يكون للمصرف الحق بأن يرفض دفع أي حوالة أو تحويل إذا كان اسم  د(   
المستفيد و/أو رقم حسابه ال يتوافق مع سجالت المصرف ألي سبب 

آخر.

في حالة ضياع أو سرقة حوالة مصرفية أو شيك مصدق يقوم العميل  ذ(   
بتزويد المصرف بضمان مقبول لدى المصرف لحمايته ضد أي مسئولية 
تتعلق بالحوالة المصرفية/الشيك المصرفي، وذلك في حالة أي طلب 
بتقديمه إلصدار بدل فاقد/إعادة صرف مبلغ تلك الحوالة المصرفية/

الشيك المصرفي.

الثانية  الحوالة  إرسال  تم  إذا  البريد  تأخير  عن  مسئول  غير  المصرف  ر(   
على  المصرفي  المصرفية/الشيك  الحوالة  إرسال  يتم  المحول.  عن 

مسئولية المحول بالكامل.

تعليمات  على  بناء  المصرف  ينفذها  التي  التحويالت  جميع  تكون  ز(   
مسئواًل  المصرف  يكون  ولن  العميل  ومسئولية  حساب  على  العميل 
أو  الرسوم   بسبب  العميل  لحسابات  المقيدة  المبالغ  انخفضت  إذا 
يتمكن  لم  إذا  مسئواًل  المصرف  يكون  ولن  قيمتها  في  االنخفاض 

السلطات  عن  صادرة  قيود  أية  بسبب  بالمال  االنتفاع  من  العميل 
المختصة.  

أو  انتظام  نتائج عدم  يكونوا مسئولين عن  لن  المصرف ومراسليه  س(إن   
تأخير أو خطأ  برقي أو سهو أو سوء تفسير قد ينشأ وكذلك عن أي 
بالشكل  التعرف  أو   مراسليه   إخفاق  بسبب  تكبدها  يتم  خسارة قد 
الصحيح على األشخاص الواردة أسماؤهم في التعليمات أو االحتفاظ 
إلى  الزمًا  االحتجاج  هذا  مثل  أن  مراسليه  أو  المصرف  اعتبر  إذا  بالمال 
حيت التأكد من هوية أي شخص أو التعليمات المذكورة أعاله بموجب 

خطاب أو غير ذلك.

إلى  وردها  التحويالت  هذه  من  أي  أو  جميع  صرف  عدم  حال  ش(في   
في  الشراء  بسعر  بقيمتها  فقط  يطالب  أن  للعميل  يمكن  المصرف، 
اليوم الذي ردت فيه. ال يمكن تنفيذ رد المال إال أن يكون المصرف قد 
تسلم إشعارًا حاسما من مراسله بأن المال لم يدفع أو بأن التعليمات 

األصلية قد تم إلغاؤها.

أنه لن يكون المصرف وال فروعه وال مراسليه مسئولين  المعلوم  ص(من   
عن أي تأخير أو خطأ أو سهو مهما كان لتعليماتنا أو أي تشويه يحدث 
على البرقيات أو التلغرافات أو االتصاالت من أي نوع والمرسلة بواسطة 

األجهزة اإللكترونية.

ض( يحتفظ المصرف في حقه بسحب هذه الحوالة التلغرافية على مكان   
يختلف عن ما حدده المحول إذا تطلبت ظروف العمليات ذلك.

الخارجية  التلغرافية/)سويفت(/الحواالت  الرسائل  كل  إرسال  يتم  ط(   
التزامه  من  كجزء  المصرف  يقوم  الكاملة.  العميل  مسئولية  على 
تخل  ال  الدفع  أن  للتأكد  الخارجية  الدفعات  كل  بفحص  التنظيمي 
المتعلق  النظام  ذلك  في  بما  العالمية  أو  المحلية  النظم  من  بأي 
بالمستفيدين المقيدين. كجزء من هذا االلتزام، يحق للمصرف ووكالئه 
والبنوك المراسلة الحصول من العميل/المحول على معلومات إضافية 
الدفع.  التحويل/تعليمات  والغرض من  الصلة  ذات  األطراف  بخصوص 
معالجة  خالل  نقطة  أي  عن  الفحص  بعملية  القيام  للمصرف  يحق 
تعليمات الدفع حتى بعد تسليم إيصال للعميل. قد ال تكتمل أو تتم 
معالجة تعليمات الدفع بواسطة المصرف حتى يقوم العميل بتقديم 
المصرف  تعويض  على  العميل  يوافق  المطلوبة.  اإلضافية  التفاصيل 
أو  أو مصروفات  أضرار  أو  تكلفة  أو  أي خسارة  ومراسليه ضد  ووكالئه 
التزامات أو إجراءات قد يتكبدها المصرف أو يتعرض لها  نتيجة العمل 
أو التأخر في العمل أو االمتناع عن العمل بموجب التعليمات المذكورة. 
لن كون المصرف مسئواًل مهما يكن عن أية خسارة ألرباح أو عقود أو 

أضرار خاصة أو غير مباشرة أو مترتبة على ذلك يتعرض لها  العميل.

يتم تحويل كل الحواالت التي يطلبها العمل من قبل المصرف الذي  ظ(   
يقوم بالدفع إلى العملة المحلية بسعر الشراء المحلي لديه إال إذا قام 

المستفيد بعمل ترتيبات خاصة مع المصرف الذي يقوم بالدفع.

يتم  والتي  أخرى  قيود  أي  أو  صرف  رقابة  ألي  الحواالت  صرف  يخضع  ع(   
فرضها بموجب قواعد وتعليمات البلد الذي يتم فيه الصرف. لن يكون 
الذي  التأخير  أو  الضياع  عن  مسئولين  وكالئه  أو  مراسليه  وال  المصرف 

تسببه تلك القواعد والتعليمات.

يتم إنجاز المعامالت التي يستلمها المصرف بعد توقف الخدمة في  غ(   
يوم العمل التالي.

تكون  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  خارج  المترتبة  المصاريف  كافة  ف(   
على حساب المستفيد )إال إذا تم تحديد خالف ذلك(.

تتم كتابتها على  والتي  أو خالف ذلك  التحويل  تخضع جميع طلبات  ق(   
والنظم  القوانين  إلى  الرسمية  المصرف  أوراق  على  أو  خالية  صفحة 

السائدة التي تحكم هذه الخدمة.

كشوفات الحساب/العناوين/التفاصيل:  )6

يزود العميل بإشعارات وكشوفات الحساب )بناء على طلب العميل أو  أ(   
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خمسة  خالل  اعتراض  أي  المصرف  يتلقى  لم  إذا  المصرف(.  من  بقرار 
عشر)15(يوما اعتبارًا من تاريخ إرسال اإلشعار أو الكشف بالبريد و/أو أية 
وسيلة إلكترونية، يعتبر عندها هذا اإلشعار أو الكشف صحيحًا.  إذا لم 
يتسلم صاحب الحساب كشف حساب ألي فترة زمنية، تقع المسئولية 
على عاتق صاحب الحساب ألن يطلب كشف حساب من المصرف خالل 
شهر واحد اعتبارا من التاريخ الذي كان يتعين في العادة إرسال كشف 

الحساب هذا إليه/إليهم.

ما لم يعط العميل إشعارًا خطيا بغير ذلك، فإن العنوان المبين بنموذج  ب(   
أو  الرسائل  المعتمد إلرسال جميع  العنوان  الحساب سيكون هو  فتح 
اإلشعارات أو التبليغات أو كشوفات الحساب أو أية تبليغات أخرى )سواء 
كانت قانونية أو غير ذلك( يقوم العميل بإبالغ المصرف خطيًا في حال 
تغيير أي من تفاصيل العميل كما هي مبينة في نموذج فتح الحساب.

يجوز للمصرف التوقف عن إرسال اإلشعارات أو كشوفات الحساب إذا ما  ت(   
أعيدت دون تسليم لمرتين أو أكثر على التوالي، إلى حين قيام العميل 
بتزويد المصرف بعنوان بديل إلرسال الكشوفات. يمكن الحصول على 
مكاتب  من  الحساب  صاحب  إلى  بالبريد  ترسل  لم  التي  الكشوفات 
المصرف بعد إعطاء إشعار كاف الستردادها من النظام يجوز للمصرف، 
في أي وقت وبدون إعطاء أي إشعار مسبق للعميل، التوقف عن إرسال 
تكون  عندما  المسجل  أو  العادي  بالبريد  العميل  حساب  كشوفات 
الحصول عليها  بالمصرف/خيارات  الخاصة  اإللكترونية  التسليم  قنوات 
للعميل  بطلب واستالم واستعادة كشوفات حسابه  المتاحة تسمح 
أو  عواقب  أية  من  المصرف  العميل  يعفى  هذا  بموجب  إلكترونيًا. 
خسارة أو أضرار ومطالبات أو غيرها من التصرفات الحقوقية والتي قد 
أو غير  والناتجة بشكل مباشر  المصرف  الحساب على  تكون  لصاحب 
مباشر عن عدم قيام المصرف بإرسال كشوفات الحساب. زيادة على 
ذلك، يفهم صاحب الحساب بأن المصرف لن يكون مسؤوال بأي شكل 
عن عدم مقدرة صاحب الحساب من التأكد من صحة أو سالمة القيود 
في الكشوفات بسبب أن المصرف يحتفظ بالكشوفات ويوافق على 
أو ضرر ومطالبات قد  أي خسارة  المصرف ويبقيه مؤمنًا ضد  تعويض 
المصرف  يبلغ  أن  الحساب  يتعين على صاحب  تقدم.  ما  بسبب  تنشأ 
نموذج  المعطاة في  التفاصيل  يطرأ على  تغيير  بأي  الفور خطيًا  على 

فتح الحساب وأي تغيرات الحقة قد تطرأ عليها.

يحق للعميل بأن يطلب نسخة إضافية من كشف الحساب على نفقته  ث(   
الخاصة.

األوامر والتعليمات المستديمة بالفاكس:  )7

يوافق المصرف على طلب تنفيذ أية أوامر دفع مصرفية دائمة تصدر  أ(   
عن العميل شريطة أن يمتلك العميل رصيدا كافيا في حسابه/حسابها 
المصرف  يكون  لن  األوامر.  لتنفيذ هذه  االستحقاق  )تواريخ(  تاريخ  في 
أي خطأ من  أو  التحويل  أو  اإلرسال  أو خطأ في  تأخير  أي  مسئواًل عن 
بأن  العميل  يقر  مراسليه.  من  أي  أو  بالدفع  القائم  المصرف  جانب 
المصرف لن يكون مسئواًل عن أي تأخير أو خطأ مثل هذا وبأن العميل 
سيعوض المصرف عن الخسائر واألضرار والنفقات التي تكبدها المصرف 

نتيجة لتنفيذ أوامر الدفع المصرفي الدائمة التي أصدرها العميل.

الهاتف،  أو  الفاكس  بواسطة  المصرف  إلى  تعليماته  العميل  أصدر  إذا  ب(   
بناًء عليها. فلن يكون  التصرف  أو أن يرفض  يجوز للمصرف أن يتصرف 
المصرف ملزمًا بالحصول على تأكيد على صحة هذه  التعليمات. يقر 
العميل أن المصرف لن يكون ملزمًا وبأنه سيعوض المصرف عن جميع 
تصرف  ألي  نتيجة  المصرف  تكبدها  التي  والنفقات  واألضرار  الخسائر 
جانب  من  صدرت  أنها  فهم  أو  صدرت  تعليمات  بأية  يتعلق  إغفال  أو 
العميل.  باإلضافة إلى هذا، يوافق العميل على أن المصرف لن يكون 
ملزمًا بأي أخطاء في اإلرسال أو البث. في حال سعى العميل إلى طلب 
هذه الخدمة، يتعين على العميل أن يمأل ويوقع طلبا خاصًا لهذا الغرض 

ويحتفظ المصرف بحقه في رفض أو الموافقة على طلب العميل. 

تعديل القيود:  )8

في حالة حدوث أي أخطاء في القيود، فإن أي تعديل أو تصحيح في القيود   

الموقعة من المصرف يعتبر نافذا و صحيحا" بما في ذلك على سبيل المثال 
أي  أو  مطبقة  مضافة  قيمة  ضريبة  أي  عن  مستحق  مبلغ  أي  حصر  ودون 
ضريبة مبيعات مماثلة أخرى )الضريبة(. لن يكون للعميل الحق بأن يطالب 
بإجراء  مفوض  المصرف  وأن  العميل،  حساب  في  الخاطئة  اإليداعات  بقيمة 
له  المصرف  بأن  العميل  يقر  العميل.  حساب  على  ويقيدها  تصحيح  قيود 
الحق بأن يطالب بالمبالغ التي دفعت بشكل خاطئ إلى العميل مع التزام 
العميل بدفعها بالوسيلة وباإلجراء وفي التواريخ التي يحددها المصرف بدون 
تاريخ حدوث  اعتبارا من  زمنية  أي فترة  انقضاء  النظر عن  اعتراض وبغض  أي 
مبلغ  أي  ودون حصر  المثال  على سبيل  ذلك  بما في  الخاطئ.   القيد  هذا 
أو أي ضريبة مبيعات مماثلة  مستحق عن أي ضريبة قيمة مضافة مطبقة 

أخرى )الضريبة(.

األتعاب ورسوم الخدمات المصرفية:  )9

يجوز للمصرف، دون الرجوع إلى العميل، أن يقيد على حسابات العميل  أ(   
المصرفية  الخدمات  مقابل  مستحقة  عمولة  أو  نفقات  أو  رسوم  أية 
المعتمدة والمعلنة  التي قدمت وفقًا للرسوم والعموالت المصرفية 

من قبل المصرف.

تخضع الحسابات الجارية وحساب وديعة استثمارية خاصة وحسابات  ب(   
التوفير لحد أدنى يومي من مستوى الرصيد المطلوب حسبما يحدده 
ويعلنه المصرف. يمتلك المصرف حق اقتطاع األتعاب المطلوبة إذا ما 

انخفض الرصيد اليومي إلى ما دون المستوى المحدد.

القيمة  ضريبة  من  مستثناة  والعموالت  والمصاريف  الرسوم  جميع  ت(   
المضافة أو أي ضريبة مبيعات مشابهة أخرى )الضريبة(. يوافق العميل 

بموجبه على دفع أي مبلغ مقابل ضريبة القيمة المضافة المطبقة.

حقوق المصرف بمقاصة الحسابات والضمانات:   )10

بالنسبة للعميل الذي يحتفظ بأكثر من حساب واحد أو الذي يفتح أكثر  أ(   
من حساب واحد في المستقبل سواء لدى المركز الرئيسي للمصرف أو 
أي من فروعه، فإن العالقة بين المصرف والعميل ستعتبر بأنها تشكل 
عالقة حساب واحد منفرد. يكون للمصرف الحق المطلق في أن يوحد 
أو يدمج أي من وجميع حسابات العميل بغرض مقاصة أرصدة مدينة 
لمستحقات  استردادا  لنفسه  يقبض  أن  أو  متوافرة  دائنة  أرصدة  من 

التزامات يكون العميل مسئواًل عنها. 

إشعار  إعطاء  وبدون  وقت  أي  في  للمصرف  يجوز  أنه  العميل  يوافق  ب(   
مسبق، تجميد أو مقاصة أو تحويل أية مبالغ ما بين حسابات العميل 
و/أو  منفردة  حسابات  كانت  سواء  أسمائها  أو  أنواعها  كانت  مهما 
حساب  كل  أن  بحيث  األجنبية  العملة  أو  المحلية  وبالعملة  مشتركة 
يعتبر بأنه ضمان للحسابات األخرى، منفردين ومجتمعين، بغرض سداد 
أي ديون على العميل أو الطرف )األطراف( الذين يضمنهم العميل تجاه 

المصرف.

يجوز للمصرف أن يحجز على جميع الضمانات والممتلكات التي يحتفظ  ت(   
على  مستحقة  مبالغ  أية  سداد  بغرض  العميل  باسم  المصرف  بها 

العميل إلى المصرف.

حسابات العملة األجنبية:  )11

يجوز للعميل أن يفتح حسابات بالعملة األجنبية بموافقة المصرف ويتم  أ(   
تنفيذ التعامالت في هذا الحساب فقط على النماذج أو المسودات أو 

التعليمات الخطية للمصرف وذلك بنفس عملة الحساب.

تخضع السحوبات النقدية بالعملة األجنبية أو الشيكات السياحية من  ب(   
حسابات العملة األجنبية إلى سعر المصرف والعموالت حسبما يحدده 

المصرف من وقت آلخر.

حسابات  إلى  األجنبية  العملة  حسابات  من  يحول  أن  للعميل  يجوز  ت(   
العملة المحلية أو العكس بسعر الصرف السائد في اليوم نفسه. يقر 
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العميل بأن المصرف لن يكون مسئواًل عن أي خسائر صرف قد يتكبدها 
العميل عند تحويل أي مبلغ من حسابات العملة األجنبية إلى حساب 

آخر بالعملة المحلية.

التحويل التلغرافي للعملة المحلية/شيك مصرفي مصدق:   )12

  القوانين والشروط

أو  تأخير  أي  المصرف وفروعه ومراسليه غير مسؤولين عن  أن  المعلوم  من   
خطأ أو سهو مهما كان لتعليمات العميل أو أي تسوية تحدث على البرقيات 
أو التلغرافات أو اإلتصاالت من أي نوع والمراسلة بواسطة األجهزة اإللكترونية.

في حالة ضياع أو سرقة حوالة مصرفية أو شيك مصرفي مصدق فسوف   
تتعلق  مسؤولية  أي  من  لحمايته  مقبواًل  ضمانًا  للمصرف  العميل  يقدم 
بالحوالة المصرفية/الشيك المصرفي. وذلك في حالة أي طلب يقوم العميل 
بتقديمه الصدار بدل فاقد/إعادة صرف مبلغ تلك الحوالة المصرفية/الشيك 

المصرفي المصدق.

مسؤولية  على  المصدق  المصرفي  المصرفية/الشيك  الحوالة  إرسال  يتم   
المحول بالكامل ولن يكون المصرف مسؤوال عن تأخير البريد إذا تم إرسال 

الحوالة نيابة عن المحول.

يحتفظ المصرف بحقه في سحب هذه الحوالة التلغرافية على مكان يختلف   
عما حدده المحول إذا تطلبت ظروف العمليات ذلك.

يتم إرسال كل الرسائل التلغرافية/)سويفت(/إرسال جميع الرسائل/الحواالت   
التزامه  الخارجية على مسؤولية العميل الكاملة، يقوم المصرف كجزء من 
التنظيمي، بفحص كل الدفعات الخارجية للتأكد من أن الدفعة ال تخل بأي 
من النظم المحلية أو العالمية بما في ذلك النظام المتعلق بالمستفيدين 
المراسلة  االلتزام، يحق للمصرف ووكالئه والبنوك  المقيدين، كجزء من هذا 
األطراف  بخصوص  إضافية  معلومات  على  العميل/المحول  من  الحصول 
القيام  للمصرف  يحق  الدفع.  التحويل/تعليمات  من  والغرض  الصلة  ذات 
بعد  حتى  الدفع  تعليمات  معالجة  خالل  نقطة  أي  عند  الفحص  بعملية 
تسليم إيصال للعميل. قد ال تكتمل أو تتم معالجة تعليمات الدفع بواسطة 
يوافق  المطلوبة.  اإلضافية  التفاصيل  بتقديم  العميل  يقوم  المصرف حتى 
العميل على تعويض المصرف ووكالئه ومراسليه ضد أي خسارة أو تكلفة أو 
أضرار أو مصروفات أو التزامات أو إجراءات قد يتكبدها المصرف أو يتعرض لها 
التعليمات  العمل بموجب  اإلمتناع عن  أو  العمل  التأخر في  أو  العمل  نتيجة 

المذكورة.

لن يكون المصرف مسؤوال مهما يكن عن أي خسارة ألرباح أو عقود أو خسارة   
أو أضرار خاصة أو غير مباشرة أو مترتبة قد يتحملها العميل نتيجة أي عمل/أو 

امتناع عن أي عمل بخصوص طلب التحويل.

يتم تحويل كل الحواالت التي يطلبها العميل من قبل المصرف الذي يقوم   
بالدفع إلى العملة المحلية بسعر الشراء المحلي لديه إال إذا قام المستفيد 

بعمل ترتيبات خاصة مع المصرف الذي يقوم بالدفع.

يخضع صرف الحواالت ألي رقابة صرف أو أي قيود أخرى والتي يتم فرضها   
بموجب قواعد وتعليمات البلد الذي يتم فيه الصرف. لن يكون المصرف وال 
مراسلوه أو وكالؤه مسؤولين عن الضياع أو التأخير الذي تسببه تلك القواعد 

والتعليمات.

المصرف  التي يستلمها  الطلبات  المصرف جهدًا معقوال إلنجاز  يبذل  سوف   
قبل الساعة الواحدة ظهرًا )أو أي وقت آخريخطر به المصرف فروع ومراكز 
االستالم( في نفس اليوم يتم فيه إنجاز المعامالت التي يستلمها المصرف 
بعد وقت توقف الخدمة في يوم العمل التالي ولهذا ال يعتبر يوم الجمعة 

على أنه يوم عمل.

جميع وكافة المصاريف المترتبة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون   
المصرف  يحتفظ  ذلك(  خالف  تحديد  يتم  لم  )ما  المستفيد  حساب  على 

بحقه في مراجعة رسوم التحويل من وقت آلخر دون إخطار مسبق.

يرجى العلم بأنه بموجب تعليمات المصرف المركزي، يتم اإليداع بالحسابات   
أساس  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  العاملة  البنوك  لدى  المفتوحة 

المعلومات  استخدام كل  يتم  ولن  للمستفيد فقط  الدولي  الحساب  رقم 
األخرى المقدمة مثل المستفيد وغيرها من البيانات.

التحويل التلغرافي للعمالت األجنبية/حوالة مصرفية:   )13 
القوانين والشروط

أو  تأخير  أي  المصرف وفروعه ومراسليه غير مسؤولين عن  أن  المعلوم  من   
خطأ أو سهو مهما كان لتعليمات العميل أو أي تسوية تحدث على البرقيات 
أو التلغرافات أو اإلتصاالت من أي نوع والمراسلة بواسطة األجهزة اإللكترونية.

يقدم  فسوف  مصرفي  شيك  أو  مصرفية  حوالة  سرقة  أو  ضياع  حالة  في   
بالحوالة  تتعلق  مسؤولية  أي  من  لحمايته  مقبواًل  ضمانًا  للمصرف  العميل 
العميل  يقوم  طلب  أي  حالة  في  وذلك  المصرفي.  المصرفية/الشيك 
بتقديمه الصدار بدل فاقد/إعادة صرف مبلغ تلك الحوالة المصرفية/الشيك 

المصرفي.

المحول  مسؤولية  على  المصرفي  المصرفية/الشيك  الحوالة  إرسال  يتم   
الحوالة  إذا تم إرسال  البريد  بالكامل ولن يكون المصرف مسؤوال عن تأخير 

نيابة عن المحول.

يحتفظ المصرف بحقه في سحب هذه الحوالة التلغرافية على مكان يختلف   
عما حدده المحول إذا تطلبت ظروف العمليات ذلك.

تاريخ  الفورية )بعد يومي عمل من  بالقيمة  التلغرافية  التحويالت  يتم إجراء   
المعاملة( أما الطلبات بقيمة نفس اليوم فيتم التعامل معها وفقًا لتقدير 
الطلب  استالم  فيه  يتم  الذي  الوقت  على  يتوقف  ذلك  ألن  المصرف  إدارة 

وكذلك وقت توقف الخدمة الذي يطبق في البلد الذي تحول إليه األموال.

يتم إرسال كل الرسائل التلغرافية/)سويفت(/إرسال جميع الرسائل/الحواالت   
التزامه  الخارجية على مسؤولية العميل الكاملة، يقوم المصرف كجزء من 
التنظيمي، بفحص كل الدفعات الخارجية للتأكد من أن الدفعة ال تخل بأي 
من النظم المحلية أو العالمية بما في ذلك النظام المتعلق بالمستفيدين 
المراسلة  االلتزام، يحق للمصرف ووكالئه والبنوك  المقيدين، كجزء من هذا 
الحصول من العميل/المحول على معلومات إضافية بخصوص األطراف ذات 
الصلة والغرض من التحويل/تعليمات الدفع. يحق للمصرف القيام بعملية 
الفحص عند أي نقطه خالل معالجة تعليمات الدفع حتى بعد تسليم إيصال 
المصرف  بواسطة  الدفع  تعليمات  معالجة  تتم  أو  تكتمل  ال  قد  للعميل. 
العميل  يوافق  المطلوبة.  اإلضافية  التفاصيل  بتقديم  العميل  يقوم  حتى 
أو أضرار  أو تكلفة  المصرف ووكالئه ومراسليه ضد أي خسارة  على تعويض 
منها  يعاني  أو  المصرف  يتكلفها  قد  إجراءات  أو  التزامات  أو  مصروفات  أو 
التعليمات  العمل بموجب  اإلمتناع عن  أو  العمل  التأخر في  أو  العمل  نتيجة 

المذكورة.

لن يكون المصرف مسؤوال مهما يكن عن أي خسارة ألرباح أو عقود أو خسارة   
أو أضرار خاصة أو غير مباشرة أو مترتبة قد يتحملها العميل نتيجة أي عمل/أو 

امتناع عن أي عمل بخصوص طلب التحويل.

يتم تحويل كل الحواالت التي يطلبها العميل من قبل المصرف الذي يقوم   
بالدفع إلى العملة المحلية بسعر الشراء المحلي لديه إال إذا قام المستفيد 

بعمل ترتيبات خاصة مع المصرف الذي يقوم بالدفع.

يخضع صرف الحواالت ألي رقابة صرف أو أي قيود أخرى والتي يتم فرضها   
بموجب قواعد وتعليمات البلد الذي يتم فيه الصرف. لن يكون المصرف وال 
مراسلوه أو وكالؤه مسؤولين عن الضياع أو التأخير الذي تسببه تلك القواعد 

والتعليمات.

المصرف  التي يستلمها  الطلبات  المصرف جهدًا معقوال إلنجاز  يبذل  سوف   
قبل الساعة الواحدة ظهرًا )أو أي وقت آخريخطر به المصرف فروع ومراكز 
االستالم( في نفس اليوم يتم فيه إنجاز المعامالت التي يستلمها المصرف 
بعد وقت توقف الخدمة في يوم العمل التالي ولهذا ال يعتبر يوم الجمعة 

على أنه يوم عمل.
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على  تكون  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  خارج  المترتبة  المصاريف  كافة   
المصرف  يحتفظ  ذلك(  خالف  على  االتفاق  يتم  لم  )ما  المستفيد  حساب 

بحقه في مراجعة رسوم التحويل من وقت آلخر دون إخطار مسبق.

يرجى العلم بأنه بموجب تعليمات المصرف المركزي، يتم اإليداع بالحسابات   
أساس  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  العاملة  البنوك  لدى  المفتوحة 
المعلومات  استخدام كل  يتم  ولن  للمستفيد فقط  الدولي  الحساب  رقم 

األخرى المقدمة مثل المستفيد وغيرها من البيانات.

)1( الشروط المتعلقة بحسابات المؤسسات الفردية  )14

يعتبر المالك المنفرد مسئواًل عن كافة التعامالت التي تنفذ باسم المؤسسة   
ويعتبر/تعتبر مسئواًل/مسئولة شخصيًا عن أية التزامات تنشأ عن هذا لحساب 
باحتساب  هذا  بموجب  المصرف  تفويض  ويتم  به،   يتعلق  فيما  أو  الجاري 
المصرفية  والمصاريف  الرسوم  و/أو  والعموالت  الفوائد  كافة  مع  المبلغ 
األخرى )بما في ذلك الرسوم القانونية( التي يتم تكبدها بخصوص الحساب. 
على  صريح  بشكل  واالتفاق  التفاهم  تم  التفاهم،  سوء  وتجنب  للتوضيح 
الجارية/الوديعة مفتوحة وسيتم تشغيلها  أنه طالما الحساب )الحسابات( 
األعمال  تنفذ  التي  المؤسسة  المؤسسة، فإن هذا يكون فقط اسم  باسم 
يبقى/تبقى  والذي  الوحيد  المالك  ملك  هو  )الحسابات(  الحساب  ذلك  وإن 

مسئوال/مسئولة بشكل كامل تجاه المصرف.

)2( الشروط المتعلقة بحسابات مؤسسات الشراكة  

الشراكة مسئولين بشكل كامل  الشركاء في مؤسسة  )المعامالت( يعتبر   
مسئواًل  منهم  كل  ويعتبر  الشراكة  باسم  تنفذ  التي  التعامالت  كافة  عن 
على  سحب  أي  عن  مجتمعين،  مسئولون  وهم  كامل،  بشكل  شخصيًا 
المكشوف أو أية التزامات أخرى تنشأ عن الحساب )الحسابات( أو فيما يتعلق 
الفوائد  المبلغ مع كافة  بها، وتم تفويض المصرف بموجب هذا الحتساب 
والعموالت و/أو الرسوم والمصاريف المصرفية األخرى )بما في ذلك الرسوم 

القانونية( التي يتم تكبدها فيما يتعلق بالحساب )الحسابات(.

)3( الشروط المتعقلة بحسابات الشركات والمؤسسات والمنظمات  

بموجب  الشركات/المؤسسات/المنظمات  حساب  تشغيل  يتم  أ(    
شروط قرار مجلس اإلدارة. يقدم قرار مجلس اإلدارة الذي يبين أسماء 
وتعيينات الموقعين أو أية تعديالت قد تطرأ عليه. ال يجوز للموقعين 

تفويض اآلخرين بممارسة صالحياتهم.

في  أسماؤهم  والمذكورة  بالتوقيع  المفوضين  األشخاص  يتولى  ب(    
مع  واالستثمارية  المصرفية  التعامالت  جميع  الحساب  فتح  نموذج 

المصرف إلى حد الصالحيات الممنوحة لهم في عقد التأسيس.

للمصرف  المدينة  الشركات/المؤسسات/المنظمات  مالكو  يتعهد  ت(    
يسددوا جميع مستحقات  بأن  ومنفردين  بأي شكل كان مجتمعين 
من  أو  الشركة/المؤسسة/المنظمة  أصول  من  سواء  المصرف 

أموالهم الخاصة.

تتعهد الشركة/المؤسسة/المنظمة أن تبلغ المصرف على الفور بأي  ث(    
تغييرات في عقد تأسيها ونظامها األساسي أو لوائحها الداخلية أو أي 
تغيير في الشكل القانوني أو أي تغيير في نظامها أو مجلس إدارتها 
أي  المصرف  يتحمل  لن  المفوضين.  الموقعين  تغيير  أو  ممثليها  أو 
مسئولية في حال مخالفة أي من أعضاء مجلس إدارتها أو شركائها 
أو مديريها أو ممثليها أحكام قواعد الشركة كما هي متضمنة في 
نظامها األساسي أو لوائحها الداخلية أو مارسوا صالحياتهم بشكل 

مخالف لنظام الشركة.

على  ويقيد  يدفع  بأن  المصرف  الشركة/المؤسسة/المنظمة  تفوض  ج(    
حسابها، سواء كان رصيد الحساب دائنا أو مكشوفًا، أو الذي قد يصبح 
التعامالت  جميع  هذه،   المدينة  القيود  بسبب  مكشوفًا  ذلك  بعد 
الصادرة عن المفوضين بتشغيل الحساب. تكون الشركة/المؤسسة/
من  المصرف  إلى  تصدر  أوامر  أو  تعليمات  أي  عن  مسئولة  المنظمة 
التعامالت  جميع  في  والدخول  الحساب  بتشغيل  المفوضين  أولئك 

المصرفية بما في ذلك أولئك المفوضين بتشغيل الحساب والدخول 
اعتماد  خطابات  فتح  ذلك  في  بما  المصرفية  التعامالت  جميع  في 
تسهيالت  ذلك  في  بما  التعامالت  وجميع  مالية  وحواالت  مستندية 

االعتماد وغيره.

يكون الموقعون الذين يوقعون على التعامالت المصرفية مسئولين  ح(    
شخصيًا باإلضافة إلى مسئولية الشركة عن تعويض المصرف بالكامل 
عن جميع الديون الحالية أو المستقبلية، أو أي مبالغ تكبدها المصرف أو 

خسارة أو ضرر أصاب المصرف نتيجة ألية أفعال غير قانونية قاموا بها.

بانتظام  المصرف  تزود  بأن  الشركة/المؤسسة/المنظمة  تتعهد  خ(    
بالميزانية العمومية وبيانات الدخول المدققة أو أي مستند آخر يطلبه 

المصرف. 

يعلن الشركاء بأنه في حالة تعديل صالحيات أي شريك يمثل الشركة/ د(    
المؤسسة/المنظمة سواء كان ذلك بسبب االنسحاب أو االستقالة أو 
اإلقالة أو أي تعديل في عقد التأسيس أو أي تغيير في اسمها أو فقدان 
انضمام  أو  وفاته  أو  إفالسه  إعالن  أو  القانونية  ألهليته  الشركاء  أحد 
كونهم  في  الشركاء  باقي  يستمر  الشركاء،  من  المزيد  انسحاب  أو 
ويكون  الشركة/المؤسسة/المنظمة  عن  بالنيابة  بالكامل  مسئولين 
للمصرف الحق بأن يحتجز جميع مبالغ الرصيد الدائن التابعة للشركة/
المؤسسة/المنظمة لصالح المصرف السترداد مستحقاته أو لصالح أي 

أمر أو حكم صادر عن المحكمة.

الشروط المتعلقة بحسابات الجمعيات والنوادي والهيئات المماثلة    )15

يتعين  اإلدارة.  مجلس  قرارات  لشروط  وفقًا  الحساب  تشغيل  يتم  أ(   
أي  أو  الموقعين  ومناصب  أسماء  يبين  إدارة  مجلس  قرار  تقديم 
بممارسة  الغير  تفويض  للموقعين  يجوز  ال  عليها.  تطرأ  قد  تعديالت 

هذه الصالحيات.

يتعين على النوادي والجمعيات والهيئات المماثلة تقديم قرار التسجيل  ب(   
الصادر عن السلطات المعنية في اإلمارات العربية المتحدة عند تقديم 

طلب فتح حساب.

الهيئات  أو  الجمعيات  أو  النوادي  إدارة  مجلس  مدة  انتهاء  حالة  في  ت(   
المماثلة أو استقالة أو إقالة المجلس، يتعين تقديم رسالة تثبت تعيين 
مجلس اإلدارة أو محضر االجتماع الذي تم فيه انتخاب مجلس اإلدارة 
الجديدة مبينة اسم ومنصب أولئك الذين لهم الحق في التوقيع أمام 
والطريقة  المماثلة  الهيئة  أو  الجمعية  أو  النادي  عن  بالنيابة  المصرف 

التي سيتم فيها تشغيل الحساب.

شروط عامة أخرى:   )16

المصارف  عن  الصادرة  االستفسارات  جميع  على  الرد  للمصرف  يحق  أ(    
األخرى حول الحسابات بدون الرجوع إلى صاحب الحساب. كما يفوض 
أية جهة من  رسمية من  بالحصول على معلومات  المصرف  العميل 

أجل تحديد بياناته بدون أي مسئولية على المصرف أو الجهة.

في حالة وفاة العميل، يتم تجميد الحساب ولن يتم صرف أية أموال  ب(    
قرار  يصدر  لم  ما  أو وكالئهم  ورثته  إلى  المصرف  لدى  باسمه  تكون 
ويكون  الصدد  بهذا  المصرف  إلى  المختصة  المحكمة  عن  رسمي 

المصرف مسئواًل عن ذلك اعتبارًا من التاريخ الذي أبلغ فيه بالوفاة.

تجميد  يتم  مالية،  أو مواجهتها مشاكل  الشركة  إفالس  حالة   في  ت(    
الحساب إلى حين استالم أمر المحكمة.

يفتح  أن  له  يجوز  ولكنه  لقاصر  جاريًا  حساب  بفتح  المصرف  يقوم  ال  ث(    
إيداع ادخار/استثمار لقاصر تحت توقيع والده/والدها أو وصي بموجب 
أن  الحق  له  القانوني وعندها يكون  السن  القاصر  يبلغ  أن  إلى  وصاية 
بنفسه/بنفسها  حسابه/حسابها  وتشغيل  أمواله/أموالها  يستلم 
بإذن من الوصي. في حالة القاصر تحت الوصاية، يتعين الحصول على 
لتمكينه/ الوصاية  برفع  المختصة  المحكمة  أو حكم صادر عن  قرار 

تمكينها من تشغيل الحساب.
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الجارية/التوفير/الوديعة ألجل  بالحسابات  تتعلق  التي  الشروط  تنطبق  ج(   
والمنظمات  والمؤسسات  )الشركات  االسمية  الكيانات  حسابات  على 
من  يتجزأ  ال  جزءا  وتشكل  المماثلة(  والهيئات  والجمعيات  والنوادي 
الشروط التي تعرف الكيانات االسمية وكذلك شروط الكيانات االسمية.

إعطاء  بدون  وقت  أي  في  العميل  حساب  يغلق  أن  للمصرف  يجوز  ح(    
أسباب أو إشعار العميل. في مثل هذه الحالة تنتهي مسئولة المصرف 
بإصدار شيك بالرصيد المتوافر في الحساب وإرساله إلى العميل بالبريد 
على عنوان العميل. يتعين على العميل أن يدفع أية مبالغ مستحقة 

للمصرف عند استالمه إلشعار المصرف بنيته بإغالق الحساب المدين.

الحساب غير الفعال/الراكد: يعتبر الحساب راكدًا إذا لم ينفذ أي تعامل  خ(    
فيه لمدة تتجاوز ستة أشهر وفي هذه الحالة يكون للمصرف الحق بأن 
يرفض أي قيد مدين في الحساب بما في ذلك الشيكات أو الحواالت 
الصادرة أو أية أوراق تجارية أخرى. يكون العميل مسئوال بالكامل عن 
أية عواقب أو مطالبات أو إجراءات قانونية أو خسائر متعلقة بذلك ويقر 
العميل بأن المصرف لن يكون مسئواًل بأية شكل عن ذلك، ويتعين على 

العميل االتصال بالمصرف إلعادة تشغيل الحساب أو إغالقه.

لم  ما  أمواله  على  المستحقة  الزكاة  يدفع  أن  العميل  على  يتعين  د(   
يفوض العميل المصرف خطيًا بأن يدفع الزكاة بالنيابة عنه.

يحق للمصرف أن يتلف دفاتر الشيكات وبطاقات الصراف اآللي وأرقام  ذ(   
يكون  )حسبما  البريد  صندوق  في  الموضوعة  الشخصية  التعريف 
الحال( إذا لم يأخذها العميل خالل مدة أقصاها شهر واحد اعتبارًا من 
تاريخ إصدارها. يتعين على العميل تقديم طلب جديد ودفع الرسوم 

المعنية إلعادة إصدار أي من الوثائق.

بالنسبة إلصدار بطاقات وعمليات الصّراف اآللي تنطبق شروط وأحكام  ر(   
إصدار واستخدام بطاقة الصّراف اآللي.

الخدمات  وأحكام  شروط  يعدل  أن  وقت  أي  في  للمصرف   يحق  ز(   
في  يعرض  عام  إعالن  خالل  من  العميل  بإشعار  ويقوم  المصرفية  
لن  التعديالت.  بهذه  العميل ملزمًا  المصرف وبعد  ذلك يكون  فروع 
تعدل اتفاقيات اإليداع )ودائع التوفير/ودائع األجل( خالل مدة سريانها 
المصرف،  إعالن عام يعرض في فروع  العميل من خالل  بدون إشعار 
حيث يعتبر العميل موافقًا على تلك التعديالت إذا لم يستلم المصرف 
اعتراضًا من العميل خالل خمسة عشر يومًا. ينفذ التعديل عند تجديد 
مدة  انتهاء  قبل  التعديالت  بهذه  العميل  المصرف  أشعر  إذا  الودائع 

الوديعة. 

ألي  الكامل  التطبيق  المصرف حقه في  يمارس  لم  إذا  أي وقت  في  س(    
بند أو التزام مدرج في هذه الشروط واألحكام أو إذا تأخر المصرف في 
تطبيقها، لن يعتبر هذا بأنه تنازل عن حقه أو تخليه عن التطبيق الكامل 

في وقت الحق.

تعتبر سجالت ومستندات المصرف بأنها دليل على صحة رصيد العميل،  ش(    
سجالت  في  الوارد  الرصيد  صحة  بعدم  العميل  ادعاء  حالة  وفي 

ومستندات المصرف، يقع على عاتقه إثبات صحة ادعائه ذلك.

يحق للمصرف أن يستثمر الرصيد الدائن في الحساب الجاري في وعاء  ص(    
ل المصرف نتائج هذه االستثمارات. المضاربة ويتحمَّ

إذا قرر المصرف أنه يتعين استثمار نسبة مئوية محددة فقط من ودائع  ض(    
األرباح،  المقيد بهدف كسب  المشترك غير  المضاربة  العميل في وعاء 
الرصيد  الباقي من  الجزء  عندها يكون للمصرف الحق في أن يستثمر 
الدائن لحسابات التوفير والوديعة ألجل - والتي ال تكون مشاركة في 
وعاء المضاربة - ويتحمل المصرف نتائج هذه االستثمارات. تخضع النسبة 
غير  المضاربة  أساس  على  المصرف  يستثمرها  التي  للودائع  المئوية 
المقيدة في وعاء المضاربة المشترك للتغييرات التي يحددها المصرف 

من وقت آلخر ويتم اإلعالن عنها في المكتب الرئيسي والفروع

أو  أتعاب  أو  رسوم  أية  الحساب  صاحب  على  يقيِّد  أن  للمصرف  يجوز  ط(    

تغيير  للمصرف  يحق  تقديمها.  تم  خدمات  على  مستحقة  نفقات 
الرسوم/األتعاب في أي وقت بناء على تقديره المنفرد شريطة إعالم 

صاحب الحساب بهذا التغيير خالل مدة مناسبة.

عند إغالق حساب المتعامل قبل استالم أرباحه المستحقة، فإذا كان  ظ(    
المصرف  فإن  أقل،  أو  درهم   )100( مئة  يساوي  المستحق  الربح  مبلغ 
لحساب  المستحقة  األرباح  هذه  بإيداع  المتعامل  عن  نيابة  يقوم 

المتعامل المغلق مباشرة إلى صندوق الخيرات التابع للمصرف. 

ثانيا - شروط وأحكام خاصة

الحساب الجاري:   )1

إن الرصيد الدائن في الحساب الجاري هو عبارة عن قرض حسن )قرض بدون    )1-1
فوائد( وعند الطلب يتعهد المصرف بأن يدفع الرصيد الدائن بالكامل، وال 

يشارك هذا الرصيد في أرباح االستثمار أو يتحمل أية مخاطر.

يحق ألي شخص بالغ أو كيان تجاري أن يفتح حساًبا جارًيا إذا كان مواطًنا    )1-2
بالضوابط  االلتزام  مع  وذلك  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  مقيًما  أو 
والقواعد والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

عن  الصادرة  الشيكات  بواسطة  الجاري  الحساب  من  السحوبات  تجري    )1-3
المصرف أو التعليمات الخطية أو بطاقة الصّراف اآللي . تقبل اإليداعات في 
أو بشيكات مسحوبة على فروع  نقًدا  المصرف  الحساب في جميع فروع 
اآللي/أجهزة  الصّراف  أجهزة  خالل  من  أو  المحلية  المصارف  أو  المصرف 
اإليداع النقدي التابعة للمصرف فقط، ويمكن إجراء تحويالت بين الحسابات.

يحق للمصرف أن يرفض أية أوامر دفع أو شيكات محررة على نماذج تختلف    )1-4
عن نماذج المصرف بدون أي مسؤولية مهما كانت على المصرف.

المصرف  يقبل  ولن  اإلنجليزية،  أو  العربية  باللغات  الشيكات  العميل  يحرر    )1-5
الشيكات المكتوبة بأية لغة أخرى.

يحق للمصرف صرف قيمة شيك أو أي مستند آخر قابل للتداول مسحوب    )1-6
على حساب العميل حتى لو تسبب هذا في كشف حساب العميل و يتعهد 
المكشوف  العميل  المستحقة في حساب  المبالغ  بأن يسدد كل  العميل 

عند طلب المصرف ذلك.

الدفع  وأوامر  والسحوبات  الشيكات،  يرفض صرف قيمة  أن  للمصرف  يحق    )1-7
للعميل  لو كان  الرصيد كافًيا حتى  إذا لم يكن  الحساب  المسحوبة على 
العميل  ض  يفوِّ لم  ما  المصرف  لدى  أخرى  حسابات  أية  في  دائن  رصيد 
أيٍّ من  من  أخرى  أية سحوبات  أو  الشيكات  مبلغ  بتغطية  المصرف خطًيا 

حساباته الجارية أو حسابات التوفير لدي المصرف.

إيقاف صرف شيك في حال  الحساب  يقبل من صاحب  أن  للمصرف  يجوز    )1-8
ضياعه أو في حاالت أخرى حسبما يسمح به القانون ويوافق عليه المصرف. 
مع هذا، يتحمل العميل أي خسارة أو ضرر أو تكلفة )بما في ذلك التكاليف 

القانونية( الناتجة عن هذا.

ويتحمل  صحيح  بشكل  شيكاته  بدفتر  يعتني  أن  العميل  على  يتعين    )1-9
شخص  ألي  شيكاته  من  أًيا  العميل  يعطي  وال  عنه.  الكاملة  المسؤولية 
عند  فوري  وبشكل  خطًيا  المصرف  إبالغ  العميل  على  يتعين  الستخدامه. 
يتحمل  بهذا  القيام  أو سرقة دفتر شيكاته، وفي حال فشله في  فقدان 

العميل جميع العواقب التي قد تنجم عن سوء استخدام دفتر الشيكات.

الصّراف  بطاقة  فقدان/سرقة  حالة  في  الفور  على  المصرف  إبالغ  يتعين    )1-10
اآللي. يتحمل العميل العواقب التي قد تحدث خالل الفترة الواقعة ما بين 

فقدان/سرقة البطاقة وإبالغ المصرف رسمًيا.

يحق للمصرف أن يرفض إصدار دفتر شيكات للعميل دون إبداء أي سبب.   )1-11

وفًقا لتعليمات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، يتم إغالق    )1-12
حساب العميل و يدرج في القائمة السوداء في حال رجوع 4 شيكات لعدم 

كفاية الرصيد خالل سنة واحدة.
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ال يتحمل المصرف أية مسؤولية في حال صرف شيك مؤجل دون قصد أو ألي   )1-13
سبب آخر قبل تاريخ استحقاقه.

لم  والتي  الحساب  على  المحررة  الشيكات  مبلغ  إجمالي  يزيد  ال  أن  يجب   )1-14
تقدم لصرفها بعد في أي وقت، عن األرصدة الدائنة للحساب و المتوافرة 
مقابل  مسحوبة  شيكات  صرف  على  مرغًما  ليس  المصرف  إن  للسحب. 
دفعات في الحساب لم تتحقق أو لم تصرف. يفرض المصرف رسًما على 

أي شيك يعاد بسبب عدم كفاية الرصيد.

حساب التوفير االستثماري:   )2

بموجبه  المال(  رب  أو  المال  )صاحب  الموِدع  يفوض  إيداع  هو  تعريف:    )2-1
لعقد  وفًقا  أمواله/أموالها  يستثمر  بأن  "المستثمر"(  )المضارب  المصرف  

المضاربة غير المقيد ووفًقا لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.

تقرره  حسبما  األدنى  الرصيد  لمطلب  االستثمارية  التوفير  حسابات  تخضع    )2-2
إدارة المصرف بموافقة صاحب الحساب، وإذا انخفض رصيد الحساب - في 
أي يوم خالل الشهر - عن مطلب الرصيد األدنى فإن الرصيد المتوافر كله 

في الحساب لن يشارك في االستثمار خالل الشهر.

لن يصدر المصرف دفتر شيكات ألصحاب حسابات التوفير االستثمارية ولن    )2-3
يصدر العميل أي أوامر دفع على هذا الحساب. يتم إصدار بطاقة الصّراف 
التوفير االستثماري لتمكينهم من االنتفاع بخدمات  اآللي ألصحاب حساب 

الصّراف اآللي.

يتعين استخدام قسائم السحب النقدي المتوافرة في المصرف عند إجراء    )2-4
السحوبات من الحساب.

يجوز للمصرف بناء على تقديره أن يقيد/يحد من عدد السحوبات المسموح    )2-5
بها خالل شهر تقويمي من هذا الحساب، وفي حال تجاوز عدد السحوبات 
يفرض  أن  للمصرف  يحق  عندها  المصرف،  حددها  التي  التعامالت  عدد  أو 
رسوم خدمة على كل تعامل يتجاوز هذا الحد. كما أنه يجوز للمصرف أن 
يقرر أن الرصيد بالكامل لذلك الشهر لن يشارك في وعاء استثمار المضاربة 

المشترك.

يتعين إبالغ المصرف فورًا عند فقدان/سرقة بطاقة الصّراف اآللي. يتحمل    )2-6
العميل جميع العواقب التي قد تحدث خالل الفترة ما بين الفقدان/السرقة 

ووقت إبالغ المصرف رسميًا.

أموال  المصرف  المطلقة، يستثمر  المضاربة  بصفته مضارًبا ووفًقا ألحكام    )2-7
حسابات التوفير االستثماري على أساس الرصيد الشهري األدنى المتوافر في 

الحساب.

تستثمر أموال حساب التوفير االستثماري وفقًا ألسس المضاربة غير المقيدة    )2-8
في وعاء االستثمار المشترك بين الموِدعين والمساهمين. يستثمر المصرف 
أرباح وعاء االستثمار  التوفير االستثمارية ويتم توزيع صافي  أرصدة حسابات 
المشترك بين الموِدعين وفًقا لحصة كل منهم، ويستحق المصرف بصفته 
مضارًبا نسبة من صافي الربح المتحقق. عند فتح الحساب يتم إعالن/عرض 
نسبة صافي الربح المتحقق التي يستحقها المصرف كمضارب في المركز 
الرئيسي وفي الفروع. وفًقا لالتفاق يتحمل المضارب أي خسارة تعزى إلى 
تغيير  العمل  إذا تطلبت ظروف  المضاربة.  أو مخالفة شروط عقد  اإلهمال 
هذه النسب، تعلن إدارة المصرف عن هذا التغيير الذي يتم إعالنه/عرضه في 

المركز الرئيسي و الفروع.

تقرر إدارة المصرف الحد األدنى والحد األقصى لنسبة صافي الربح المتحقق    )2-9
والتي يستحقها المصرف كمضارب.

إن فترة االستثمار في حسابات التوفير االستثمارية هي ربع سنة )ثالثة أشهر   )2-10
ميالدية(، تبدأ من اليوم األول في الشهر، ما لم يتم سحب كل أو جزء من 
الرصيد كلما رغب العميل في ذلك. في مثل هذه الحاالت يكون له الحق 
في األرباح عن الفترة السابقة لتاريخ السحب ولن يستحق أرباًحا عن الشهر 

الذي تمَّ فيه سحب الرصيد بالكامل.

تقيد أرباح حساب التوفير االستثماري في نفس الحساب خالل خمسة وأربعين   )2-11
)45( يومًا للربع التالي،  ما لم يكن العميل قد طلب خالف ذلك، ويفوض 

العميل المصرف بأن يستثمر األرباح المحققة اعتباًرا من تاريخ القيد للحساب 
بنفس شروط وأحكام االستثمار الخاصة بحسابات التوفير.

نسبة  األمر،  لزم  إذا  خصم،  في  بالحق  “مضارب”  باعتباره  المصرف  يحتفظ   )2-12
الوعاء  في  سواء،  حد  على  والمساهمين  المودعين  حصص  من  معينة 
االستثماري المشترك لغرض تحقيق االستقرار في األرباح. يتم خصم هذه 
من  مسبقة  وموافقة  تعليمات  على  بناء  ودفعها  بها  واالحتفاظ  األموال 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المصرف.

حساب الضمان:  )3

المبالغ  فيه  تودع  الذي  العقاري  بالمشروع  الخاص  المصرفي  الحساب  هو   )3-1
المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة او من الممولين للمشروع. 
يمكن أن يكون حساب الضمان إما حسابًا جاريًا أو وديعة ويخضع باإلضافة 

إلى ذلك التفاقية حساب الضمان.

حفظ  رسوم  يمثل  األمانة  حساب  على  رسم  فرض  بحق  المصرف  يحتفظ   )3-2
وإدارة حساب األمانة.

حساب الوديعة االستثمارية ألجل:  )4

بأن  )المضارب(  المصرف  بموجبه  المال(  )رب  الموِدع  يفوض  حساب  هو    )4-1
لمبادئ  وفًقًا  المقيدة  غير  المضاربة  التفاقية  وفًقا  الموَدع  المال  يستثمر 

وأحكام الشريعة اإلسالمية.

المقيدة  غير  المضاربة  ألسس  وفًقا  ألجل  الوديعة  حساب  أموال  تستثمر    )4-2
توزيع  ويتم  والمساهمين  الموِدعين  بين  المشترك  االستثمار  وعاء  في 
صافي أرباح وعاء االستثمار بين الموِدعين وفًقًا لحصة كل منهم. يستحق 
المصرف بصفته مضارًبا نسبة من صافي األرباح المحققة. عند فتح حساب 
الوديعة ألجل يتم إعالن/عرض نسبة صافي الربح المتحقق لفترات3، 6، 9، 
الرئيسي  المركز  في  كمضارب  المصرف  يستحقها  التي  وسنتين  شهرا   12
وفي الفروع. وفقا لالتفاق يتحمل المضارب أي خسارة تعزى إلى اإلهمال أو 
مخالفة شروط المضاربة. إذا تطلبت ظروف العمل تغيير هذه النسب، تعلن 
إدارة المصرف عن هذا التغيير الذي يتم إعالنه/عرضه في المركز الرئيسي 

وفروعه.

يستحق الربح على مبلغ اإليداع في اليوم األخير من كل ربع سنة ويتم قيده    )4-3
لحساب العميل أو يدفع وفقا لتعليمات العميل في وقت توزيع األرباح، أي 
الذي  للربع  التالي   الربع  خالل مدة أقصاها خمسة وأربعين )45( يومًا من 

استحقت األرباح عليه.

تدفع أرباح الودائع التي يكون تاريخ استحقاقها أثناء الشهر/الربع في نهاية    )4-4
الربع التقويمي التالي في وقت توزيع األرباح.

ال يجوز للموِدع أن يسحب كامل وديعته أو جزًءا منها قبل انتهائها. في    )4-5
و  أو جزًءا منها  بأن يسحب كامل وديعته  اإلدارة  حاالت خاصة قد تسمح 

يحق لإلدارة أن تقرر كيفية معاملة الوديعة في هذه الحالة.

لم  ما  االستحقاق  عند  تلقائًيا  الوديعة  تجديد  العميل موافًقًا على  يعتبر    )4-6
يعط تعليمات غير ذلك قبل انتهاء االستثمار بأربعة أيام.

عند تجديد عقد الوديعة ألجل تخضع نسبة صافي الربح المتحقق من وعاء    )4-7
بصفته  كأتعاب  المصرف  سيفرضها  والتي  المقيدة  غير  المضاربة  استثمار 
مضارًبا للتغيير حسبما يحددها المصرف من وقت آلخر ويتم اإلعالن عنها 

في المركز الرئيسي وفي الفروع.

بأن  ملزًما  ليس  المصرف  فإن  اإلماراتي،  بالدرهم  ألجل  الوديعة  باستثناء    )4-8
يسدد الودائع بنفس عملة اإليداع، ولكنه يتعهد بأن يدفع بإصدار حوالة أو 
تحويل عند الطلب بنفس عملة اإليداع بنفس سعر الصرف السائد في تاريخ 

سداد الوديعة المذكورة.

9-4(   يحدد المصرف من وقت آلخر الحد األدنى لقبول الوديعة ألجل أو ما يعادله 
بعمالت أخرى.
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إن الحد األدنى لمدة الوديعة ألجل هو ثالثة أشهر.  )4-10

فيه  يبيِّن  العميل  إلى  ألجل  الوديعة  استالم/تجديد  إقرار  المصرف  يصدر   )4-11
المبلغ الموَدع لصالح العميل.

إلى إشعار  أو أكثر  إماراتي  تبلغ مليون درهم  التي  الودائع  تتطلب سحوبات   )4-12
مسبق للمصرف مدته شهر واحد.

نسبة  األمر،  لزم  إذا  خصم،  في  بالحق  “مضارب”  باعتباره  المصرف  يحتفظ   )4-13
الوعاء  في  سواء،  حد  على  والمساهمين  المودعين  حصص  من  معينة 
االستثماري المشترك لغرض تحقيق االستقرار في األرباح. يتم خصم هذه 
من  مسبقة  وموافقة  تعليمات  على  بناء  ودفعها  بها  واالحتفاظ  األموال 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المصرف.

تاريخ  قبل  ألجل(  الوديعة  )حساب  المطلقة  االستثمار  حسابات  إنهاء   )4-14
االستحقاق.

أواًل: ال يحق لصاحب حساب االستثمار المطلق/حساب الوديعة االستثمارية   
أنه  إال  االستحقاق،  تاريخ  قبل  الحساب  مبلغ  سحب   - آجاله  بجميع   - ألجل 
هذه  وفي  استثنائية.  بصفة  المبلغ  سحب  على  الموافقة  للمصرف  يجوز 
إعادة  عليه/عليها  أرباح، ويجب  أية  الحساب في  الحالة، يسقط حق صاحب 
األرباح التي دفعت له خالل الفترة السابقة لتاريخ إنهاء هذا الحساب، ويجوز 
للمصرف أن يمنح أرباحا لصاحب هذا الحساب، بنفس نسبة األرباح المدفوعة 
لنفس  ووفقا  مكتمل،  شهر  كل  عن  االستثماري  التوفير  حساب  ألصحاب 
تغيير  بحقه في  المصرف  يحتفظ  الحسابات.  بشأن هذه  المتبعة  السياسة 

هذه السياسة وقت ما يشاء.

ثانيًا: بالنسبة لحساب االستثمار المطلق المرن )حساب الوديعة االستثمارية   
ألجل( لمدة تسعة شهور، التي يوافق المصرف على سحب قيمته قبل تاريخ 

االستحقاق، فسيتم معالجته على النحو اآلتي:

نسبة  بنفس  أرباحا  الحساب  أشهر: سيمنح صاحب  ثالثة  اكتمال  قبل   >  
هو  لما  وفقا  االستثماري  التوفير  حساب  ألصحاب  المدفوعة  األرباح 

مذكور في الفقرة "أواًل".

أرباحا بنفس  أو أكثر: سيمنح صاحب الحساب  بعد اكتمال ثالثة أشهر   >  
الوديعة  االستثمار/حساب  حسابات  ألصحاب  المدفوعة  األرباح  نسبة 
االستثمارية ألجل المطلقة لمدة ثالثة أشهر - حسب أرباح كل ربع - عن 
كل ثالثة أشهر مكتملة، كما سيمنح  أرباحًا عن كل شهر مكتمل بنفس 
نسبة األرباح المدفوعة ألصحاب حساب التوفير االستثماري وفقا لما هو 

مذكور في الفقرة "أوال" عن باقي المدة التي تقل عن ثالثة أشهر.

حساب الوديعة االستثماري الخاص:  )5

المصرف  بتفويض  المال”  “رب  الموِدع  فيه  يقوم  حساب  هو  تعريف:   )1
ووفًقا  المقيدة  غير  المضاربة  لعقد  وفًقا  الوديعة  يستثمر  بأن  "المضارب" 

لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.

لمتوسط  األدنى  الحد  لشروط  الخاص  االستثماري  الوديعة  حساب  يخضع    )2
الرصيد حسبما تقرره إدارة المصرف، وإذا انخفض الحد األدنى لمتوسط الرصيد 
خالل ثالثة أشهر عن شروط الحد األدنى لمتوسط الرصيد فإنه لن يتم دفع 

األرباح عن تلك المدة.

االستثماري  الوديعة  حساب  يفتح  أن  تجاري  كيان  أو  بالغ  شخص  ألي  يحق    )3
الخاص إذا ما كان مواطًنا أو مقيًما في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك 
المركزي  المصرف  عن  الصادرة  والتعليمات  والقواعد  بالضوابط  االلتزام  مع 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

تجري السحوبات من حساب الوديعة االستثماري الخاص بواسطة الشيكات   )4
الصادرة عن المصرف أو التعليمات الخطية أو بطاقة الصّراف اآللي.

بشيكات  أو  نقدًا  المصرف  فروع  الحساب في جميع  اإليداع في هذا  يقبل   )5
مسحوبة على فروع المصرف أو المصارف المحلية أو من خالل أجهزة الصّراف 

اآللي/أجهزة اإليداع النقدي التابعة للمصرف فقط .يمكن إجراء تحويالت بين 
الحسابات. 

المصرف  يقبل  ولن  اإلنجليزية،  أو  العربية  باللغة  الشيكات  العميل  يحرر   )6
الشيكات المكتوبة بأية لغة أخرى. 

يحق للمصرف أن يرفض أية أوامر دفع أو شيكات محررة على نماذج تختلف   )7
عن نماذج المصرف بدون أية مسؤولية مهما كانت على المصرف. 

للتداول  قابلة  أخرى  مستندات  أي  أو  شيك  أي  قيمة  صرف  للمصرف  يحق   )8
تسبب  لو  حتى  للعميل  الخاص  االستثماري  الوديعة  حساب  على  مسحوبة 
هذا في كشف الحساب ويتعهد العميل بأن يسدد كل المبالغ المستحقة 

في حسابه المكشوف في أي وقت يطلب المصرف فيه ذلك.

الدفع  وأوامر  والسحوبات  الشيكات  قيمة  صرف  يرفض  أن  للمصرف  يحق   )9
المسحوبة على الحساب إذا لم يكن الرصيد كافًيا حتى لو كان للعميل رصيد 
المصرف  العميل  يفوض  لم  ما  المصرف  لدى  أخرى  حسابات  أية  في  دائن 
حساباته/ من  أي  من  أخرى  سحوبات  أية  أو  الشيكات  مبلغ  بتغطية  خطيا 

حساباتها الجارية أو حسابات التوفير االستثمارية لدى المصرف.

يجوز للمصرف أن يقبل من صاحب الحساب أي إيقاف لصرف شيك في حال   )10
ضياعه أو في حاالت أخرى حسبما يسمح به القانون ويوافق عليه المصرف 
التكاليف  ذلك  )بما في  وتكلفة  أي خسارة وضرر  العميل  ل  يتحمَّ ومع هذا 

القانونية( الناتجة عن ذلك.

يتحمل  و  صحيح  بشكل  شيكاته  بدفتر  يعتني  أن  العميل  على  يتعيَّن   )11
شخص  ألي  شيكاته  من  أًيا  العميل  يعطي  وال  عنه.  الكاملة  المسؤولية 
عند  فوري  وبشكل  خطًيا  المصرف  إبالغ  العميل  على  يتعين  الستخدامه. 
يتحمل  بهذا  القيام  في  فشله  حال  وفي  شيكاته،  دفتر  سرقة  أو  فقدان 

العميل جميع العواقب التي قد تنجم عن سوء استخدام دفتر الشيكات.

يحق للمصرف أن يرفض إصدار دفتر شيكات للعميل دون إبداء أي سبب.  )12

وفًقا لتعليمات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، يتم إغالق   )13
 حساب العميل و يدرج في القائمة السوداء في حالة ارتجاع

4 شيكات دون دفع  خالل سنة واحدة لعدم كفاية الرصيد.

ال يقبل المصرف أية مسؤولية في حالة صرف شيك مؤجل دون قصد أو ألي   )14
سبب آخر قبل تاريخ استحقاقه.

يجب أن ال يزيد إجمالي مبلغ الشيكات المحررة على الحساب و التي لم تقدم   )15
لصرفها بعد في أي وقت، عن األرصدة الدائنة للحساب والمتوفرة للسحب. 
ال يكون المصرف ملزًما بصرف شيكات مسحوبة مقابل دفعات في الحساب 
أي  على  رسًما  المصرف  يفرض  بالحساب.  تستلم  لم  أو  تحصيلها  يتم  لم 

شيك يعاد بسبب عدم كفاية الرصيد.

يتم استثمار المبالغ الخاصة بحساب الوديعة االستثماري الخاص في حساب   )16
الوعاء االستثماري المشترك بين المودعين والمساهمين.

التي  المتحقق  الربح  صافي  نسبة  إعالن/عرض  يتم  الحساب  فتح  عند   )17
يستحقها المصرف كمضارب في المركز الرئيسي وفي الفروع. 

إذا تطلبت ظروف العمل تغيير هذه النسب تعلن إدارة المصرف عن هذا التغيير    )18
يتحمل  االتفاق  وفق  والفروع.  الرئيسي  المركز  في  إعالنه/عرضه  يتم  الذي 

المضارب أي خسارة تعزى إلى اإلهمال أو مخالفة شروط المضاربة.  

المتحقق  الربح  لنسبة صافي  األعلى  والحد  األدنى  الحد  المصرف  إدارة  تقرر   )19
والتي يستحقها المصرف كمضارب.

أشهر  )ثالثة  سنة  ربع  هي  الخاصة  الوديعة  حسابات  في  االستثمار  فترة  إن    )20 
ميالدية(.
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خالل  الحساب  نفس  في  االستثماري  الوديعة  بحساب  الخاصة  األرباح  توَدع   )21
مدة ال تزيد عن خمسة وأربعين يومًا )45( من الربع التالي للربع الذي تم فيه 
توزيع األرباح عنه ما لم يكن العميل قد طلب خالف ذلك، ويفوض العميل 
المصرف بأن يستثمر األرباح المتحققة اعتباًرا من تاريخ اإليداع بالحساب بنفس 

شروط وأحكام االستثمار الخاصة بحساب الوديعة االستثماري الخاص.

نسبة  األمر،  لزم  إذا  خصم،  في  بالحق  “مضارب”  باعتباره  المصرف  يحتفظ     )22
الوعاء  في  سواء،  حد  على  والمساهمين  المودعين  حصص  من  معينة 
هذه  خصم  يتم  األرباح.  في  االستقرار  تحقيق  لغرض  المشترك  االستثماري 
األموال واالحتفاظ بها ودفعها بناء على تعليمات وموافقة مسبقة من هيئة 

الفتوى والرقابة الشرعية في المصرف.

  17(  بطاقة الصّراف اآللي/الخصم )البطاقة(: 

شروط اإلصدار واالستخدام:  

له  أصدرت  الذي  الشخص  البطاقة”  “حامل  عبارة  تعني  الشروط  هذه  في   
البطاقة  تفويض  بتوقيع  أو فرعي.   أساسي  البطاقة بصفته حامل بطاقة 

يصبح كالهما مجتمعان ومنفردان ملزمين بهذه الشروط.

يشترط اإلصدار واالستخدام أن يحتفظ حامل البطاقة بحساب جاٍر أو  أ(   
حساب ادخار في أي فرع للمصرف في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
في حال إغالق الحساب ألي سبب يعيد حامل البطاقة على الفور إلى 

المصرف البطاقة وتنتهي صالحيتها.

تصدر هذه البطاقة فقط الستخدامها في األجهزة اإللكترونية القادرة  ب(   
و/أو  اإلمارات  ان سويتش، سويتش  الكترون،  فيزا،  بطاقات  قبول  على 
اإلمارات  ان سويتش وسويتش  بطاقات ماستر كارد، ماسترو، سيراس، 
والمصرح  اإلسالمي ش.م.ع.  اإلمارات  الحسابات في مصرف  ألصحاب 
لهم بذلك ولكن ال يمكن استخدام هذه البطاقة للحصول على ائتمان 

من أي نوع على أساس البطاقة.

تبقى البطاقة ملًكا للمصرف في جميع األوقات. ت(   

البطاقة وطلب  إلغاء سريان  المنفرد  تقديره  بناء على  للمصرف  يجوز  ث(   
البطاقة  حامل  على  يتعين  الحالة  هذه  وفي  وقت،  أي  في  إعادتها 

االستجابة على الفور لهذا الطلب.

تصدر هذه البطاقة بشكل كامل على مسؤولية حامل البطاقة الذي  ج(   
سببها  كان  مهما  األضرار  أو  الخسائر  جميع  عن  المصرف  سيعوض 

والناتجة عن استخدام البطاقة.

يتعهد حامل البطاقة بعدم الكشف عن رقم التعريف الشخصي ألي  ح(   
شخص آخر. إذا أصبح رقم التعريف الشخصي معروًفا لشخص آخر غير 
حامل البطاقة، يجوز للمصرف معاملة ذلك الشخص على أنه يتصرف 
كافة  عن  المصرف  البطاقة  حامل  ويعوض  البطاقة  لحامل  كوكيل 
التعريف  رقم  لكشف   نتيجة  المصرف  لحقت  التي  والخسائر  األضرار 

الشخصي.

يبذل حامل البطاقة كل العناية الممكنة لمنع ضياع أو نسيان مكان أو  خ(   
سرقة البطاقة ولن يعطيها ألي شخص آخر.

يبلغ حامل البطاقة المصرف على الفور في حال ضياع أو نسيان مكان  د(   
إذا كشف رقم  أو  ثالث  إذا أصبحت بحوزة طرف  أو  البطاقة  أو سرقة 

التعريف الشخصي سهًوا أو بغير ذلك أو أعطي إلى طرف ثالث.

ذلك  تأكيد  يتعين  السرقة  أو  بالفقدان  شفوي  إشعار  إعطاء  عند  ذ(   
خالل البطاقة  حامل  معه  يتعامل  الذي  المصرف  فرع  لدى   خطًيا 

 48 ساعة من استالم اإلشعار.

يقيد المصرف على حساب العميل مبلغ أي سحب/حوالة دفع فواتير  ر(   
البيع  نقاط  إلى  وخدمات  بضائع  ثمن  ودفع  والكهرباء  والماء  الهاتف 

رسوم  مع  البطاقة  باستخدام  ذ  تنفَّ التي  المماثلة  الدفعات  وجميع 
المصرف المتعلقة بها.

يبقى العميل في جميع األوقات مسؤواًل عن أي تعامل تم باستخدام  ز(   
كانت  مهما  الخسائر/األضرار  جميع  عن  المصرف  ويعوض  البطاقة 
التعريف  رقم  أو  للبطاقة  به  المصرح  غير  االستخدام  عن  والناتجة 
أجريت  التي  للتعامالت  المصرف  بها. يعتبر سجل  المتعلق  الشخصي 
الكترونًيا أو غير ذلك إثباًتا حاسًما وملزًما لجميع األغراض وخاصة بغرض 

اإلثبات القانوني.

س( يتم تحويل مبلغ أية معاملة تتم بالبطاقة بعملة غير الدرهم اإلماراتي   
قيد  تاريخ  في  المصرف  يحدده  صرف  بسعر  اإلماراتي  الدرهم  إلى 
معاملة البطاقة المعنية على حساب البطاقة وتفرض رسوم خدمة 
غير  اآللي  الصراف  أجهزة  خالل  من  تتم  التي  المعامالت  جميع  على 

التابعة لإلمارات اإلسالمي.

ش( يقبل حامل البطاقة جميع القيود التي تجري على الحساب والناتجة   
قد  المصرف  يكون  أن  بعد  )إال  تحديد  دون  البطاقة  استخدام  عن 

استلم وأقر باستالم إشعار خطي بالفقدان(.

ص( يتعين على حامل البطاقة أن يتأكد من وجود مبالغ كافية للسحب   
ما  إذا  أية سحوبات.  إجراء  قبل  البطاقة  به  تتعلق  الذي  الحساب  في 
حامل  يكون  البطاقة  باستخدام  كان  سبب  ألي  الحساب  كشف 
أو  مباشرة  بدفعة  الفور  على  النقص  تعويض  عن  مسؤواًل  البطاقة 
بتحويل أموال من أي حساب آخر يحتفظ به لدى المصرف. إنَّ الفشل 
ل المصرف الحق بإلغاء البطاقة و/أو إجراء  في التقيد بهذا الشرط يخوِّ
بأكثر من حساب  )إذا كان يحتفظ  البطاقة  بالنيابة عن حامل  تحويل 

لدى المصرف(.

ض( يحتفظ المصرف بالحق في تحديد سقف المبلغ النقدي الذي يمكن   
لحامل البطاقة سحبه خالل فترة 24 ساعة وإبالغ حامل البطاقة بهذه 

السقوف من وقت آلخر.

لن يكون المصرف مسؤواًل عن أية خسارة أو ضرر ينتج مباشرة أو بشكل  ط(   
غير مباشر عن أي عطل أو فشل للبطاقة أو جهاز الصّراف اآللي أو عدم 

الكفاية المؤقتة لألموال في هذا الجهاز.

منه  المصرف  لتأكيد  اآللي  الصّراف  خالل  من  يتم  إيداع  أي  يخضع  ظ(   
ويكون ذلك ملزًما وحاسًما لكل األغراض.

خدمة المعامالت المصرفية الهاتفية:  )18

بنك الين:   )1

في هذه الشروط تعني كلمة "مشتِرك" العميل الذي يتم تزويده بالخدمة.   
يكونون  فإنهم  واحد  شخص  من  أكثر  ِقبل  من  التفويض  توقيع  تم  إذا 

مجتمعين ومنفردين ملَزمين بهذه الشروط.

يجب أن يكون للمشتِرك حساب مفتوح لدى المصرف في أي فرع في  أ(   
دولة اإلمارات العربية المتحدة. في حال إغالق الحساب ألي سبب تلغى 

هذه الخدمة فوًرا.

بمحض  للمصرف  ويجوز  طلب  أي  رفض  في  بحقه  المصرف  يحتفظ  ب(   
اختياره أن يقوم في أي وقت بسحب كل الحقوق والمزايا التي تتعلق 

بالخدمة.

يتم تزويد الخدمة على مسؤولية المشتِرك بالكامل ويقوم المشتِرك  ت(   
بتعويض المصرف عن جميع الخسائر واألضرار التي تقع ألي سبب كان 

نتيجة استعمال الخدمة.

التعريف الشخصي الخاص  يتعهد المشترك بعدم الكشف عن رقم  ث(   
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من  الشخصي  التعريف  رمز  آخر. في حال معرفة  أي شخص  إلى  به 
ِقبل شخص آخر بخالف المشتِرك، عندئذ يمكن للمصرف معاملة ذلك 
الشخص كوكيل يتصرف نيابة عن المشتِرك ويتعهد المشتِرك بتعويض 
المصرف عن جميع الخسائر أو األضرار التي قد تحدث نتيجة لكشف رمز 

التعريف الشخصي.

يوافق المشتِرك بموجبه دون رجعة أو شرط ودون أي حق في االعتراض  ج(   
دون  الخدمة  استعمال  عن  والناجمة  المدينة  األرصدة  جميع  على 

تحديد.

يقوم المشترك بتوفير رصيد كاف في الحساب المتعلِّق بالخدمة قبل  ح(   
القيام بأي عملية تحويل. إذا أصبح الحساب مكشوًفا ألي سبب نتيجة 
استعمال الخدمة، عندئذ يكون المشترك مسؤواًل عن تغطية الحساب 
فوًرا بواسطة الدفع المباشر أو تحويل أموال من أي حساب آخر يحتفظ 
به لدى المصرف. في حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يكون للمصرف 
الحق في إلغاء الخدمة و/أو القيام بالتحويل بالنيابة عن المشترك )إذا 

كان للمشترك أكثر من حساب مفتوح لدى المصرف(.

تقتصر خدمة تحويل األموال على التحويل إلى حساب آخر في نفس  خ(   
المصرف الذي يحتفظ فيه المشترك بحساب له والحد األقصى للتحويل 
هو مساو بدرهم اإلمارات )مبلغ يومي( حسبما يحدده المصرف في 

حال وجود تعامالت بعملة أجنبية.

لن يكون المصرف مسؤواًل عن أي خسائر أو أضرار تكون ناتجة بشكل  د(   
مباشر أو غير مباشر عن أي قصور أو انقطاع الخدمة.

ذ(  لن يكون المصرف مسؤواًل عن أي دفعات غير صحيحة يتم دفعها   
إلى شركات الخدمات العامة/شركات البطاقات نتيجة لخطأ المشترك 
مسؤولية  المصرف  يتحمل  لن  المستهلك/البطاقة.  رقم  إدخال  في 
قبل  من  تأخير  أي  و/أو  الخدمة  فيه  تتسبب  إسقاط  أو  خطأ  أي  عن 
تحويل  في  المصرف  سيطرة  عن  خارًجا  يكون  سبب  ألي  المصرف 
ينتج  والذي  البطاقات  العامة/شركات  الخدمات  شركات  إلى  األموال 
عنه تعطيل الخدمة العامة أو المعامالت المتعلقة بالبطاقة. في حال 
سداد جزء من الفاتورة يجوز لشركات الخدمات أن تستخدم حقها في 
ل المصرف أو شركة الخدمات  قطع الخدمة العامة وعندئذ لن يتحمَّ

أي مسؤولية عن ذلك.

عندما تكون الخدمة المقدمة مرتبطة بحساب مفتوح لدى المصرف  ر(   
باسمين أو أكثر فمن المسلَّم به - بغض النظر عما إذا كان يتم تشغيل 
ِقبل  الخدمة من  استعمال  أنه يمكن   - االنفراد  أو  باالشتراك  الحساب 

مشترك واحد يتصرف بمفرده.

الخدمة المصرفية الذاتية - مركز االتصاالت وجهاز التفاعل الصوتي:   )2
أحكام عامة : تنظم هذه الشروط واألحكام الخدمات المقدمة من خالل 
الخدمة المصرفية الذاتية ومركز االتصاالت من ِقبل مصرف اإلمارات اإلسالمي 
وتلحق بالشروط واألحكام المعمول بها حالًيا بين العميل والمصرف بشأن أّية 

منتجات أخرى يكون قد حصل عليها العميل من المصرف.

تعريفات

التعليمات:

تعني التعليمات المعطاة أو المفوض بإعطائها من ِقبل العميل للمصرف من خالل 
أيًضا أي تعليمات أخرى كتابية أو  الذاتية اآللية وتشمل  مركز االتصاالت أو الخدمة 
شفهية تكون صادرًة عن أو مفوًضا بها من ِقبل العميل إلى المصرف وتكون هذه 

التعليمات غير قابلة لإللغاء وملزمًة للعميل بمجرد استالمها من ِقبل المصرف.

جهاز التفاعل الصوتي:

الجهاز  وهذا  الذاتية  المصرفية  الخدمة  إلجراء  العميل  يستخدمه  الذي  الجهاز 
يستجيب ويقبل التعليمات من خالل لمس األزرار.

الخدمة المصرفية الذاتية:

مها المصرف والتي يمكن أن يستفيد   تعني أي أو كل الخدمات المصرفية التي يقدِّ
منها العميل من خالل الهاتف وجهاز التفاعل الصوتي.

رقم تعريف مركز االتصاالت:

ف  ن من 8 أرقام والمخصص من ِقبل المصرف للعميل للتعرُّ رقم العالقة المكوَّ
على ذلك العميل عند استخدامه للخدمة المصرفية الذاتية أو مركز االتصاالت.

بطاقة خصم:

 بطاقة الصّراف اآللي الصادرة للعميل من ِقبل المصرف ولها رقم مسلسل مكون 
من 16 رقًما محفوًرا عليها.

رقم التعريف الشخصي لجهاز الصّراف اآللي:

 يعني رقم التعريف الشخصي الخاص بجهاز الصّراف اآللي الذي يصدره المصرف 
للعميل للتحقق من هوية العميل والذي يستخدمه في التفويض بإجراء معامالته 

عن طريق مركز االتصال أو جهاز الصّراف اآللي.

رقم التعريف الشخصي الهاتفي:

في  الستعماله  العميل  يحدده  الذي  الهاتفي  الشخصي  التعريف  رقم  يعني 
التحقق من شخصية العميل والذي يستخدمه في التفويض بإجراء معامالته من 

خالل مركز االتصاالت أو الخدمة المصرفية الذاتية. 

تعريف  رقم  أو  الخصم  بطاقة  رقم  االتصال، قبول  لدى مركز  بتسجيلكم   )1
مركز االتصاالت واختياره رقم التعريف الشخصي لجهاز الصّراف اآللي أو رقم 
التعريف الشخصي الهاتفي فإنه يقوم بتفويض المصرف بالتصرف بناء على 
بمحض  الهاتف  عبر  أو  األزرار  لمس  خالل  من  الشفهية/أو  العميل  تعليمات 
على  باالعتماد  المصرف  بتفويض  بموجبه  العميل  يقوم  المصرف.  اختيار 
والتصرف بناء على كل تلك التعليمات الصادرة عن أو المفوض بإصدارها من 
ِقبل العميل وأن يعتبر تلك التعليمات صحيحة ودقيقة ومفوًضا بها حسب 

األصول من ِقبل العميل دون أي مسؤولية تقع على عاتق المصرف.

مع  االتصاالت  مركز  تعريف  رقم  أو  الخصم  بطاقة  رقم  استخدام  يعتبر   )2
رقم التعريف الشخصي لجهاز الصّراف اآللي أو رقم التعريف الهاتفي على 
أنه تأكيد على هوية العميل ويجوز للمصرف ولكن دون إلزام أن يتأكد مرة 
بأن  المصرف  أيًضا ويفوض  العميل بموجبه  العميل. يوافق  أخرى من هوية 
يقوم بتسجيل مضمون أي مكالمة هاتفية من خالل الخدمة الذاتية أو مركز 
المسجلة  المحادثات  المصرف مناسًبا ويمكن استخدام  يراه  االتصاالت كما 
وسائل  استخدام  للمصرف  مطلوبا.يجوز  ذلك  يكون  عندما  إثبات  كدليل 
أخرى لتأكيد التعليمات ويحتفظ المصرف بالحق في رفض تنفيذ أي أو كل 
التعليمات إذا أخفق العميل في تأكيد تلك التعليمات في حالة وجود شك 

من ِقبل المصرف حول هوية الشخص المتصل أو صدق أي من تعليماته.

في حال الكشف غير المصرح به عن رقم التعريف الشخصي للصراف اآللي أو   )3
رقم التعريف الشخصي الهاتفي يقوم العميل بإبالغ المصرف عن ذلك فوًرا. 
يتم تحديد الوقت الذي تسلم فيه المصرف البيانات أو التعليمات المذكورة 
أعاله من قبل المصرف وحده ويكون ذلك التحديد للوقت دلياًل ملزًما وحاسًما 

في مواجهة العميل ويحتفظ المصرف بحقه في طلب تأكيد خطي.

أو  الخصم  بطاقة  رقم  يكون  أن  ضمان  عن  وحده  مسؤواًل  العميل  يكون    )4
رقم تعريف مركز االتصاالت ورقم التعريف الشخصي للصراف اآللي أو رقم 
التعريف الشخصي الهاتفي وأي معلومات أخرى يتم تزويد العميل بها من 
ِقبل المصرف بهذا الشأن مأمونة بالكامل ولن يتم اإلفصاح عنها ألي شخص 
غير مفوض بذلك أو لآلخرين. إن ممثلي خدمة العمالء غير مفوضين باستالم 
بيانات رقم التعريف الشخصي الهاتفي أو رقم تعريف الصّراف اآللي الخاص 
والخاص  الهاتفي  الشخصي  التعريف  رقم  عن  اإلفصاح  يتم  عميل.  بأي 

بالصّراف اآللي فقط عند استخدام جهاز التفاعل الصوتي اآللي.

اآللي  الخصم/الصّراف  بطاقة  وإعادة  إيقاف تشغيل  بحق  المصرف  يحتفظ   )5
تعريف شخصي  رقم  إدخال  اآللي في حال  الصراف  للمستخدم من جهاز 
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خاطئ وتجاوز عدد المحاوالت المسموح بها إلدخال رقم التعريف الشخصي 
الصحيح. مع ذلك، على العمالء االتصال بمركز االتصال من خالل االستجابة 

الصوتية التفاعلية )IVR( إلعادة التشغيل.

المصرف  بإخطار  العميل  يقوم  الخصم  بطاقة  فقدان  أو  سرقة  حال  في   )6
فوًرا لوقف تشغيل البطاقة ومع هذا لن يتم توقيف خدمة جهاز التفاعل 
إيقاف  رغبته  حال  في  فوًرا  المصرف  إخطار  العميل  على  ويجب  الصوتي 
خدمة التفاعل الصوتي أيًضا ويحتفظ المصرف بحقه في طلب تأكيد خطي 
بذلك. يفهم العميل ويوافق على أن المصرف لن يكون مسؤواًل عن أي سوء 
استخدام من قبل شخص آخر في مثل هذه الحالة وعن عدم قيام العميل 

بإخطار المصرف إيقاف تشغيل خدمة جهاز التفاعل الصوتي.

مركز  خيارات  باستخدام  والخاصة  العامة  واألحكام  الشروط  إلى  باإلضافة   )7
االتصاالت والخدمة الذاتية يتم تطبيق األحكام اإلضافية التالية أيضا:

يقوم العميل بتزويد المصرف بقائمة أرقام حسابات األشخاص اآلخرين  أ(   
الخدمة  خالل  من  إليهم  أموال  بتحويل  يقوم  أن  الممكن  من  التي 
أي  بتنفيذ  المصرف  يقوم  لن  االتصاالت.  مركز  و/أو  الذاتية  المصرفية 
رقم  كان  إذا  آخر  شخص  لحساب  أموال  بتحويل  خاصة  تعليمات 

مها العميل إلى المصرف. الحساب غير مذكور بالقائمة التي يقدِّ

يقر العميل بأن الخدمات المصرفية الذاتية التي قد يقدمها المصرف  ب(   
للعميل بمحض اختياره تتضمن مخاطر مصاحبة بما في ذلك - لكن 
الخاطئة  أو  المقصودة  غير  أو  رة  المزوَّ التعليمات  - مخاطر  دون حصر 
بتعويض  بموجبه  العميل  يقوم  بها.  تجنُّ المصرف  يستطيع  ال  والتي 
المخاطر  وكل  أي  ويقبل  وااللتزامات  الديون  جميع  عن  المصرف 

المرتبطة باستخدام الخدمة المصرفية الذاتية.

المعتادة  المصرفية  باألسعار  المعامالت  رسوم عن كل  تحصيل  يتم  ت(   
واألجور  الرسوم  جدول  على  اإلطالع  يرجى  التفاصيل  من  وللمزيد 

الخاص بالمنتجات المختلفة التي يقدمها المصرف.

هذه  من  أي  شطب  أو  إضافة  أو  تعديل  في  بالحق  المصرف  يحتفظ  ث(   
استخدامك  إن  مسبق.  إخطار  دون  وقت  أي  في  واألحكام  الشروط 
لهذه الخدمة سوف يعتبر على أنه قبول من طرفك ألي تغييرات وإذا 

لم تقبل أي تغييرات مقترحة يمكنك إنهاء هذه االتفاقية.

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت لإلمارات اإلسالمي  )19

يرغب العميل )كما تم تعريفه أدناه( استخدام الخدمة المصرفية عبر االنترنت   
)الخدمة( المقدمة من قبل مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع. )المصرف( 
الشروط  لهذه  وفقًا  للعميل  الخدمة  لتوفير  استعداده  المصرف  ويبدي 
)الطلب(.  الخدمة  طلب  على  بالتوقيع  واألحكام(.  )الشروط  واألحكام 
يوافق العميل على االلتزام والتقيد بهذه الشروط واألحكام التي تعد مكملة 
ألي شروط وأحكام أخرى قد يتم تطبيقها فيما بين العميل والمصرف، بما 
في ذلك، دون حصر، الشروط واألحكام العامة للمصرف )الشروط واألحكام 
العامة(. في حال وجود تعارض بين بنود هذه الشروط واألحكام والشروط 

واألحكام العامة، تكون بنود هذه الشروط واألحكام هي السائدة.

التعريفات والتفسيرات  .1

التعريفات   1.1  

أدناه  والكلمات  للمصطلحات  يكون  واألحكام،  الشروط  هذه  في   
المعاني التالية:

بها  المحتفظ  الحسابات  وجميع  أي  يعني  "الحساب/الحسابات":   
بعد  إليه  الخدمة  تقديم  سيتم  الذي  العميل  باسم  المصرف  لدى 

موافقة المصرف على طلب العميل.

لغرض  العميل  قبل  من  الموقع  الطلب  نموذج  يعني  "الطلب":   
التقدم بطلب استخدام الخدمة، وأي مستندات ومعلومات مقدمة 

بموجبه.

"المصرف": يعني مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع، ص.ب. 6564 ،   
دبي، اإلمارات العربية المتحدة وخلفاءه والمتنازل إليه.

"العمالء من الشركات": تعني أي عميل يحتفظ بحساب تجاري/  
أو  الفردية  الملكية  حصر،  دون  ذلك  في  بما  المصرف،  لدى  شركة 

الشراكة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

شخص  أي  تعني  الشركة":  قبل  من  باالستخدام  "المفوض   
مفوض أصواًل من قبل العمالء من الشركات ويتم االخطار به خطيًا 
للمصرف )في الشكل الذي يحدده المصرف وفقًا لتقديره المنفرد( 
المادة رقم 3  إلى واستخدام الخدمة وفقًا لما تنص عليه  للدخول 

من هذه الشروط واألحكام.

العطالت  أيام  أو  الجمعة  يوم  بخالف  يوم  أي  يعني  عمل":  "يوم   
الرسمية في اإلمارات العربية المتحدة.

"العميل" يقصد به العمالء من الشركات أو األفراد الواردة أسماؤهم   
في الطلب ذات الصلة.

"الموقع اإللكتروني للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت": يقصد   
به الموقع اإللكتروني المنشأ و/أو المشغل و/أو المحتفظ به من قبل 

المصرف أو نيابة عن المصرف لتسهيل تقديم الخدمة للعميل.

تتكون من حروف  بها كلمة سرية وخاصة  المرور": يقصد  "كلمة   
وأرقام يختارها العميل عندما يسجل للخدمة.

وتعني  اإلنترنت  عبر  المصرفية  الخدمات  بها  يقصد  "الخدمة":   
قبل  من  المقدمة  اإللكترونية  والتسهيالت  والمعامالت  الخدمات 

المصرف عبر شبكة اإلنترنت إلى عمالئه من حين آلخر.

من  سدادها  يتم  دفعات  أي  به  يقصد  للغير”:  األموال  “تحويل   
المصرف،  لدى  به  آخر محتفظ  )1( حساب طرف  إلى  العميل  حساب 
)2( بنك آخر، )3( أو مؤسسة مالية داخل أو خارج دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

“اسم المستخدم”: يقصد به اسم يعرف به العميل و يستخدم   
على  الدخول  عند  المصداقية  لتوفير  مرور  كلمة  أي  مع  بالتوافق 

الخدمات المصرفية عبر االنترنت.

التفسيرات:   2.1  

كال  تشمل  سوف  ما  جنس  إلى  تشير  التي  الكلمات  “الجنس”   
الجنسين؛

تؤخذ  لن  سوف  الفرعية  والفقرات  المواد  عناوين  إن  “العناوين”   
باالعتبار في تفسير هذه الشروط واألحكام؛

“تشمل” إن كلمتي تشمل ويشمل ال تقتصران على قيود معينة؛  

أو  مادة  أو  طرف  مثل  مرجعية  معلومة  أي  إلى  اإلشارة  “المراجع”   
فقرة هي إشارة إلى المعلومة المرجعية ذاتها، مثل طرف أو مادة أو 

فقرة تتعلق أو مذكورة في هذه الشروط واألحكام؛

والعكس  الجمع  المفرد سوف يشمل  العدد  إلى  اإلشارة  “المفرد”   
صحيح؛

بأداء  يتعلق  فيما  التاريخ  أو  الوقت  إلى  اإلشارة  والتاريخ”  “الوقت   
االلتزامات من قبل طرف ما هي إشارة إلى الوقت والتاريخ في دبي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة حتى لو تم أداء االلتزام في أي مكان 

آخر، و

أو  الموافقة  أو  الطلب  أو  القبول  أو  الى اإلخطار  إن اإلشارة  “خطي”   
بين  اتفاق  أي  أو  واألحكام  الشروط  هذه  بموجب  األخرى  االتصاالت 
الطرفين يعني اإلخطار أو القبول أو الطلب أو الموافقة أو االتفاقية 

الخطية.
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التسجيل   .2

يترتب على العميل التسجيل للخدمة من خالل اكمال وتوقيع الطلب    1,2  
ذي الصلة على النحو المحدد من قبل المصرف وفقًا لتقديره المفرد.

الجهود  المصرف  يبذل  سوف  للغير،  المالية  الحواالت  باستثناء    2.2  
المعقولة لتوفير جميع الخدمات للعميل عند موافقة المصرف على 

نموذج طلب العميل.

سوف يبذل المصرف الجهود المعقولة لتمكين حواالت األموال للغير   3.2  
في حال:

قيام العميل بإكمال وإرسال الطلب لتحويل األموال للغير، )أ(   

موافقة المصرف على الطلب بموجب المادة 2.3 )أ( من هذه الشروط  )ب(   
واألحكام، و

قيام العميل بإكمال جميع الخطوات والعمليات األخرى على النحو  )ج(   
المطلوب من قبل المصرف وفقًا لتقديره المفرد.

العمالء من الشركات  .3

يتعهد العمالء من الشركات بموجب هذه الشروط واألحكام ويقرون    3.1  
ويوافقون على ما يلي، بصرف النظر عن أي حكم آخر مغاير في هذه 

األحكام والشروط:

أن دخول واستخدام الخدمة من قبل العمالء من الشركات: )أ(    

العائد  بالحساب  المتعلقة  المعلومات  مشاهدة  على  يقتصر   )1  (   
للعمالء من الشركات؛ و

)2( ال يشمل صالحية إدارة أو إجراء أي معامالت مهما تكن وتتعلق    
و/أو  للغير  الدفع  معامالت  حصر،  دون  ذلك  في  بما  بالحساب، 
التحويالت بين الحسابات و/أو طلب كشوف حساب و/أو أي معلومات 

أخرى ذات صلة بالحساب؛

يجب على العمالء من الشركات القيام بتعيين وتفويض )في الشكل  )ب(    
المفوض  المستخدم  المفرد(  تقديره  حسب  المصرف  يحدده  الذي 
ونيابة عن  الخدمة عن  إلى واستخدام  للدخول  من قبل شركاتهم 
أي  عن  األصول  حسب  المصرف  يبلغون  وبأن  الشركات  من  العمالء 
خطيًا  الشركة  قبل  من  المفوض  المستخدم  على  تطرأ  تغييرات 
والتي تخضع قابلية نفاذها لقبول وموافقة المصرف حسب تقديره 

الفردي.

أن المصرف لن يكون مسؤوال عن أي ضرر أو أذى أو خسارة أو تكاليف  )ج(    
القانونية( قد يتكبدها  الرسوم  )بما في ذلك، دون حصر،  أو نفقات 
العمالء من الشركات نتيجة لقيام العميل من الشركات باستخدام 
و/أو إساءة استخدام اسم المستخدم و/أو كلمة المرور و/أو الخدمة؛

الصلة  ذات  المخاطر  وجميع  أي  يتحملون  الشركات  من  العمالء  أن  )د(   
السم  الشركة  قبل  من  المفوض  الشخص  باستخدام  المرتبطة  أو 
من  العمالء  ويقوم  الخدمة،  و/أو  المرور  كلمة  و/أو  المستخدم 
الشركات بإعفاء وإخالء وإبراء ذمة المصرف، ما لم يكن ذلك بفعل 
إهمال جسيم من قبل المصرف، من أي وجميع المطالبات واألضرار 
الرسوم  حصر  دون  ذلك  في  بما  والنفقات(  والتكاليف  والخسارة 
القانونية) الناشئة عن أو المتعلقة باستخدام الشخص المفوض من 

قبل الشركة لما ورد أعاله.

أنه لن يسمح ألي شخص آخر بخالف المستخدم المفوض من قبل  )ه(   
الشركة بالدخول إلى واستخدام الخدمة؛

التزاماته  إنجاز  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  وجميع  أي  باتخاذ  يقوم  أن  )و(   

تنفيذ  حصر  دون  ذلك  في  بما  )ه(،   ،  3.1 للفقرة  وفقا  تام  بشكل 
والحفاظ على السياسات واإلجراءات الفاعلة فيما يتعلق بذلك؛

المطالبات  وجميع  أي  عن  مسؤولين  الشركات  من  العمالء  يكون  )ز(   
حصر  دون  ذلك  في  )بما  والنفقات  والتكلفة  والخسارة  واألضرار 

الرسوم القانونية( ذات الصلة بما يلي:

و/أو  الشركات  من  العمالء  قبل  من  الخدمة  استخدام  سوء   )1(   
المستخدم المفوض من قبل الشركة؛

)2( الدخول إلى الخدمة عن طريق شخص غير مفوض و/أو موظف    
غير مفوض أو وكيل العميل غير المفوض، و/أو

)3( تعرض الخدمة ألي فعل احتيال أو محاولة احتيال نتيجة إلهمال    
هذه  من  شرط  ألي  إخالل  و/أو  مقصود  سلوك  سوء  و/أو  العميل 

الشروط واألحكام؛

باستثناء ما يكون نتيجة مباشرة ألي فعل ناشئ عن إهمال جسيم  )ح(   
المصرف تحت  المصرف، ال يتحمل  أو سوء تصرف متعمد من طرف 
أي ظرف كان المسؤولية عن أي وجميع المطالبات واألضرار والخسارة 
)بما في ذلك خسارة األرباح( والتكاليف والنفقات )بما في ذلك دون 
الشركات  العمالء من  يتكبدها  نوع  أي  القانونية( من  الرسوم  حصر 
المستخدم  قبل  من  الخدمة  باستخدام  يتصل  أو  يتعلق  فيما 

المفوض من قبل الشركة؛ و

طلب  أول  عند  معوضًا،  المصرف  ويبقي  ويعوض  عن  يدافع  أن  )ط(    
أو  األضرار  أو  اإلجراءات  أو  المطالبات  وجميع  أي  وضد  من  للمصرف، 
الرسوم  المصاريف )بما في ذلك دون حصر  أو  التكاليف  أو  الخسائر 
قبل  من  المتكبدة  أو  على  المترتبة  أو  على  المفروضة  القانونية( 
المصرف نتيجة الستخدام الخدمة من قبل المستخدم المفوض من 
قبل الشركة و/أو اإلهمال و/أو سوء تصرف متعمد و/أو اإلخالل بهذه 
الشروط واألحكام. تبقى أحكام هذه الفقرة رقم 1-3 )ط( سارية بعد 

إنهاء الخدمة فيما يتعلق بالعمالء من الشركات.

تاريخ  اعتبارًا من  الشركات بموجبه  العمالء من  يتعهد ويضمن ويقر    2.3  
التقديم وفي كل مرة يدخلون فيها في الخدمة:

صحيح  بشكل  قائمة  وشركة  األصول  حسب  مؤسسة  شركة  أنها  )أ(    
بموجب قوانين مكان التأسيس؛

التزاماته  من  أي  وأداء  إبرام  في  والسلطات  الصالحيات  كامل  لديه  )ب(   
بموجب هذه الشروط واألحكام بما في ذلك ودون تحديد، أي وكافة 

سلطات وموافقات الشركة؛

األذونات  بأي وجميع  الضرورية لالحتفاظ  األفعال  بأي وجميع  القيام  )ج(   
والمصادقات والتراخيص والموافقات المطلوبة بكامل نفاذها وأثرها 
لهذه  وفقا  قانوني  بشكل  التزاماتهم  تنفيذ  من  العميل  لتمكين 

الشروط واألحكام؛

واألحكام  الشروط  لهذه  وفقًا  الشركات  العمالء من  التزامات  تعتبر  )د(   
ملزمة وقابلة للتطبيق بشكل كامل على العمالء من الشركات والتي 
أو أمر أو  أو اإلخالل بأحكام أي الئحة  انتهاك  إلى  لن يؤدي تطبيقها 

عبء أو اتفاقية ملزمة للعمالء من الشركات و/أو هو طرف فيها

يجب على العمالء من الشركات إخطار المصرف حسب األصول عن  )ه(    
أي وكافة األحداث أو الظروف التي قد تؤثر على مركزهم المالي أو 

قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم بموجب هذه الشروط واألحكام؛ و

أن أية وكافة المعلومات المقدمة أو التي يجب أن يقدمها العمالء  )و(    
من الشركات إلى المصرف بموجب هذه الشروط واألحكام حقيقية 

وصحيحة ودقيقة. 
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أمن الدخول على الخدمات المصرفية عبر االنترنت   .4

المستخدم  اسم  سرية  على  المحافظة  مسؤولية  العميل  يتحمل   1.4  
وكلمة المرور وعدم اإلفصاح عنهما ألي شخص كان.

باسم  المصرف  يزود  شخص  ألي  يسمح  أن  على  العميل  يوافق    2.4  
وإنجاز  إلى  الدخول  بالعميل  الخاصة  المرور  وكلمة  المستخدم 

المعامالت على حسابات العميل من خالل الخدمة.

يقوم العميل بإبالغ المصرف فورًا في حال ضياع أو اإلفصاح أو سوء    3.4  
استخدام اسم المستخدم و/أو كلمة المرور.

يتحمل العميل المسؤولية الكاملة بشأن أي تعامالت يقوم بإجرائها    4.4  
على أي من حساباته بسبب ضياع أو إفصاح أو إساءة استخدام لكلمة 

المرور و/أو اسم المستخدم .

و/ المستخدم  اسم  إلغاء  المفرد  تقديره  حسب  للمصرف  يحق    5.4  
أي  فيه  المصرف  لدى  يكون  وقت  أي  في  للعميل  المرور  كلمة  أو 
شكوك بأن اسم المستخدم و/أو كلمة المرور كانت ضائعة أو يساء 

استخدامها.

يتحمل العميل مسؤولية التقيد باإلنذارات األمنية واإلجراءات الموصى    6.4  
بها )المبلغ عنها أو المنشورة في موقع اإللكتروني من حين آلخر( 
ذلك  في  بما  بالعميل،  الخاصة  اإللكترونية  االتصاالت  أجهزة  لحماية 
المتحركة  الهواتف  أو أجهزة  الكمبيوتر  الحصر،  المثال ال  على سبيل 
بما  المخاطر  ضد  الخدمة،  على  للدخول  يستخدم  آخر  جهاز  أي  أو 
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الفيروسات أو قرصنة األجهزة 
و الدخول غير المصرح به و االحتيال اإللكتروني فيما يتعلق بالعميل 
وحسابات العميل وأي عمالء آخرين للمصرف أو أي حسابات أخرى لدى 

المصرف .

أمن شبكة اإلنترنت  .5

للعميل  المالية والشخصية  المعلومات  المصرف حماية  يتعين على    1.5  
وفق قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

حسابات  لحماية  معينة  تشفير  تقنيات  باستخدام  المصرف  يقوم    2.5  
غير  هذه  التشفير  تقنيات  استخدام  يكون  وقد  العمالء.  وتعامالت 
قانوني في بعض الواليات القضائية. ويتعين على العميل التأكد من 
قدرته على استخدام الخدمة بشكل قانوني بموجب القانون المحلي 

وخالفًا لذلك يجب على العميل االمتناع عن استخدام الخدمة.

يكون  ال  المصرف  فإن  واالتصاالت،  اإلنترنت  شبكات  لطبيعة  نظرًا    3.5  
قادرًا على ضمان الحماية الكاملة لحسابات أو تعامالت العمالء من 
القرصنة أو الدخول غير المصرح به أو الفيروسات أو المحاوالت األخرى 

من قبل أطراف آخرى للدخول إلى حسابات العمالء.

يتعين على العميل ضمان:   4.5  

تركيب والمحافظة على برمجيات مضادة للفيروسات التي قد تمنع  )أ(    
عملية االستخدام غير المصرح به والفيروسات التي يتم تحميلها إلى 

أجهزة العميل المستخدمة للدخول على الخدمة.

“الجدران  مثل  شخصية  حماية  أجهزة  واستخدام  بتركيب  القيام  )ب(    
»برمجيات  و  بها”  المرغوب  غير  الرسائل  منع  “برامج  مع  النارية” 
القانونية  غير  المحاوالت  تمنع  أن  لها  يمكن  التي  للتصيد«  مضادة 
العميل  جهاز  إلى  للدخول  بهم  المرغوب  غير  األشخاص  قبل  من 
)المستخدمة للدخول على الخدمة( أو استخدام معلومات العميل، 

و

جهاز  على  المستخدمة  التشغيل  برمجيات  واستخدام  تحديث  )ج(    
األوقات  جميع  في  الخدمة(  على  للدخول  )المستخدمة  العميل 
الفكرية  الملكية  لحقوق  المالك  من  مرخص  بشكل  واستخدامها 

لتلك البرمجيات.

يتعهد العميل ويوافق على عدم الرد على أي رسائل بريد إلكتروني    5.5  
أي  عن  اإلفصاح  بموجبها  يطلب  خالفه(  أو  المصرف  عن  )صادرة 

معلومات محمية أو سرية.

استخدام الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت   .6

لدى  العميل  ذلك  حسابات  بين  تحويالت  أي  أن  على  العميل  يوافق    1.6  
المصرف و أي حواالت أموال للغير تكون مقيدة بالحد األقصى اليومي 

كما يحدده المصرف.

بالنسبة لمعامالت التحويل عبر العمالت األجنبية، فإن الحد األقصى    2.6  
لمبلغ التحويل الكلي يقتصر على ما يعادل 10,000.00 دوالر أمريكي وفقًا 

ألسعار الصرف األجنبي المحددة من قبل المصرف.

يوافق العميل على أن المصرف وفقًا لتقديره الفردي قد يؤخر تنفيذ    3.6  
أي تعليمات أو طلبات مشار اليها في المادة رقم 1.6 و المادة رقم 2.6 
أو يطلب مزيد من المعلومات من العميل قبل اتخاذ قرار بشأن أي 
طلب أو تعليمات، و يجوز للمصرف رفض تنفيذ أي طلب أو تعليمات 
في حال كانت المعاملة تتجاوز أي من القيود التي يحددها المصرف.

دفعة  من  ألكثر  تعليمات  أو  طلبات  أي  المصرف  استالم  حال  في    4.6  
فيحق  ذاته،  الوقت  في  المصرف  لدى  العميل  حساب  من  واحدة 

للمصرف تحديد ترتيب الدفعات التي يجب تسديدها.

العميل  باسم  حساب  أي  على  معاملة  أي  أن  على  العميل  يوافق    5.6  
بموجب الخدمات المصرفية عبر االنترنت ستعتبر صادرة عن العميل 
التكاليف  جميع  و  المسؤولية  العميل  يتحمل  و  للعميل،  وملزمة 

المتعلقة بتلك المعامالت.

في حال استالم المصرف إلشعار من العميل بإلغاء اسم المستخدم    6.6  
وكلمة المرور، يتعين على المصرف بذل أفضل المساعي إللغاء اسم 

المستخدم وكلمة المرور.

يحق للمصرف بدون مراجعة العميل خصم أي نفقات أو رسوم بما    7.6  
في ذلك على سبيل المثال ودون حصر أي مبلغ مستحق عن أي ضريبة 
قيمة مضافة مطبقة أو أي ضريبة مبيعات مماثلة أخرى )الضريبة(.  
أو عموالت مترتبة الدفع على حساب العميل )وفقًا لرسوم خدمات 

المصرف السائدة( تتعلق بالخدمة.

ال يتحمل المصرف المسؤولية في أي وقت تجاه العميل:   8.6  

في حال تخفيض قيمة المبلغ المودع أو المحول إلى أي من حسابات  )أ(    
العميل بسبب الرسوم المصرفية أو أسعار صرف العمالت، أو

في حال وجود أي خسارة أو تكاليف أو نفقات، إذا كان العميل غير  )ب(    
قادر على استالم األموال ألسباب خارجة عن سيطرة المصرف بما في 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر القيود أو األنظمة المفروضة من قبل 

الهيئات المختصة المنظمة لعمليات التحويل في أي تشريع.

يوافق العميل على أنه سيكون مسئواًل بشكل دائم عن تحري صحة    9.6  
التعامالت في حساباته لدى المصرف.

المنفذة  التعامالت  بشأن  استفسار  أي  العميل  يقدم  لم  حال  في    10.6  
على حسابه لدى المصرف خالل ثمانية وأربعين )48( ساعة من تاريخ 
دخول العميل لتاريخ الحساب أو كشف الحساب من خالل الخدمات 

المصرفية عبر االنترنت ستعتبر هذه التعامالت صحيحة ودقيقة.

أي  تنفيذ  رفض  أو  الخدمة  باستخدام  السماح  رفض  للمصرف  يجوز    11.6  
الخدمة  باستخدام  العميل  يقدمها  طلبات  أو  خدمات  أو  تعليمات 

في حال:

كان العميل متوفيًا أو مفلسًا أو يفتقر للصفة القانونية أو العقلية، )أ(    

فشل العميل بالتقيد بأي جزء من الشروط، )ب(   

تقديم العميل لمعلومات غير صحيحة، أو )ج(    

مخالفة العميل ألي قوانين أو أنظمة سارية في دولة اإلمارات العربية  )د(   
المتحدة.

أي  تنفيذ  رفض  أو  الخدمة  باستخدام  السماح  رفض  للمصرف  يجوز    12.6  
تعليمات أو خدمات أو طلبات يقدمها العميل باستخدام الخدمة في 

حال كان لدى المصرف شكوكا في:

وجود احتيال، )أ(    



2829 اإلمارات اإلسالمي هو العالمة المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش م عاإلمارات اإلسالمي هو العالمة المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش م ع

أي نشاط غير متطابق مع الشروط، )ب(    

تقديم العميل لمعلومات غير صحيحة، )ج(   

قيام العميل بمخالفة قوانين وأنظمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، )د(   

في حال كانت التعليمات أو الخدمات أو الطلبات المقدمة من قبل  )ه(   
العميل قد أو تخالف قوانين أو أنظمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

أو

تخل بشهرة وأسم  الطلبات قد  أو  الخدمات  أو  التعليمات  تنفيذ  أن  )و(    
المصرف.

يتعهد العميل في جميع األوقات بالتقيد بأحكام القانون االتحادي    13.6  
الذي  اإللكترونية  والتجارة  المعامالت  قانون  بشأن   2006 لعام   1 رقم 

يسري على العميل.

يتعين على العميل عدم القيام بأي شيء قد يضر أو يؤثر سلبًا على    14.6  
استخدام العمالء اآلخرين أو استخدام الخدمة.

يحق للمصرف وفقًا لتقديره المطلق تعديل أو إلغاء نطاق الخدمة.   15.6  

يحق للمصرف وفقًا لتقديره الفردي تعديل هذه الشروط واألحكام    16.6  
الموقع  على  التعديالت  بهذه  العميل  إبالغ  ويتعين  وقت.  أي  في 

اإللكتروني للمصرف أو من خالل خدمة اإلشعار اإللكتروني.

بإستعمال  تتم  معاملة  أي  عن  المصرف  سجل  أن  العميل  يوافق   17.6  
الخدمة دلياًل قاطعًا على تلك المعاملة ويكون ملزمًا للعميل لجميع 

األغراض.

في  البريد  عنوان  يعتبر  خطيًا،  المصرف  بإبالغ  العميل  يقم  لم  ما    18.6  
نموذج طلب التسجيل هو العنوان المعتمد لجميع المراسالت بما في 
أو  المذكرات  أو  اإلشعارات  تسليم  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ذلك 
النقل  أو شركات  بالبريد  أو أي مستندات  التبليغات  أو  المالية  البيانات 

البريدي للعميل.

يحق للمصرف تسجيل ومراقبة جميع تعامالت العميل أثناء الوصول    19.6  
إلى أو استخدام الخدمة. ويوافق العميل بموجب هذه الشروط على 
أو  المراقبة  عملية  كشفت  حال  وفي  والمراقبة.  التسجيل  عملية 
أي نشاطات غير قانونية فعلية،  أو  احتيال  احتمالية وجود  التسجيل 
أو  أو عمالءه  المصرف  لحماية  مالئمًا  يراه  بما  القيام  للمصرف  يجوز 
ضد  قضائية  دعوى  رفع  تقييد  بدون  ذلك  في  بما  المصرف  سمعة 

العميل وفق قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

خالل  من  فقط  االنترنت  عبر  الخدمة  إلى  بالوصول  العميل  يلتزم    20.6  
الجهاز المربتط بمزود خدمة اتصاالت مصرح به )مزود الخدمة( وفق 
القوانين والقواعد واألنظمة السارية. وال يقدم المصرف أي ضمانات 
وال يمنح أي كفاالت فيما يتعلق بتوفر وجودة الخدمة المقدمة من 

قبل مزود الخدمة.

وقت  أي  في  جزئيًا(  أو  )بالكامل  الخدمة  سحب  للمصرف  يجوز    21.6  
بموجب إشعار للعميل.

المصرف ألي  لدى  العميل  أو جميع حسابات  أي من  إغالق  في حال    22.6  
قوانين  مخالفة  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  سبب 
وأنظمة دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مخالفة أي من هذه الشروط 
واألحكام، يقوم المصرف بإلغاء الخدمات لذلك العميل بدون إشعار 

مسبق وبدون تحمل المصرف ألي مسؤوليات.

مشتركة  حسابات  لديهم  الذين  للعمالء  المصرف  يسمح  سوف    23.6  
الستخدام الخدمة إذا تم تفويض ذلك العمالء بإدارة هذه الحسابات 

بشكل فردي.

البيانات اإللكترونية  .7

في حال اختار العميل أن يستلم كشوف حساب إلكترونية من خالل    1.7  
الخدمة، يوافق العميل على استالم تلك البيانات عبر البريد اإللكتروني 

غير المحمي.

يتحمل العميل جميع المخاطر والمسؤوليات المتعلقة أو ذات الصلة    2.7  
باستالم البيانات اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني غير المحمي.

حقوق الملكية الفكرية   .8

ال يجوز للعميل نسخ أو استخدام أو إعادة انتاج أي نص و/أو صور و/أو عالمات   
يمكن  أخرى  مواد  و/أو  معلومات  و/أو  أسماء  و/أو  شعارات  و/أو  تجارية 

الوصول إليها من خالل أو عبر هذه الخدمة.

التعويضات  .9

يلتزم العميل بشكل غير مشروط وغير قابل لإللغاء بتعويض المصرف    1.9  
يسمح  مدى  ألقصى  ووكالءه(  وموظفيه  ومسؤولية  )ومدراءه 
والطلبات  المطالبات  وجميع  عن  األوقات  جميع  وفي  القانون  به 
والدعاوى واألضرار والمسؤوليات من أي نوع )“المطالبة”( المترتبة أو 
التي يتكبدها المصرف في حال كانت المطالبة تتعلق بأي شكل أو 
تنشأ عن موضوع هذه الشروط واألحكام أو الترتيبات والتعامالت التي 

تشير إليها هذه الشروط واألحكام.

التكاليف والنفقات )بما  يقوم العميل بتعويض المصرف عن جميع    2.9  
المصرف في  يتكبدها  التي  القانونية(  والنفقات  التكاليف  ذلك  في 
الناتجة  الشروط واألحكام  المحافظة وتنفيذ حقوقه بموجب هذه 
عن أعمال أو إهمال أو تقصير أو مخالفة أي من أحكام هذه الشروط 

واألحكام من قبل العميل.

المسؤولية   . 10

التكاليف  )تشمل  أضرار  أو  خسائر  أي  مسؤولية  المصرف  يتحمل  ال    1.10  
كانت  حال  في  عدا  ما  طريقة  بأي  تنشأ  والتي  كانت  أي  القانونية( 

الخسارة أو األضرار ناتجة عن إهمال أو التقصير المتعمد للمصرف.

يوافق العميل على أن استخدام شبكة اإلنترنت أو شبكات االتصاالت    2.10  
الهواتف  شبكات  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  األخرى 
المتحركة يخضع لمخاطر أو العطل في األداء. وقد ينشأ عن مخاطر 
أو عطل في األداء إلى تأخير أو ضياع أو تلف طلب أو معاملة العميل 
وقد يتسبب ذلك في خسارة للعميل. ويوافق العميل بأن المصرف ال 
يتحمل مسؤولية تلك الخسارة ما لم تحدث مباشرة و بسبب اإلهمال 

الكلي أو التقصير المتعمد من جانب المصرف.

بزنس أون الين- الشروط واألحكام   )20

يوفر مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع. مجموعة من المنتجات والخدمات   
أون  “بزنس  حاليًا  تسمى  والتي  المصرفية  المصرف  قناة  خالل  من  لعمالئه 

الين”.

منتجات  تنظم  التي  واألحكام(  )الشروط  واألحكام  الشروط  يلي  فيما   
وخدمات وتسهيالت “بزنس أون الين” التي يتم تقديمها إلى العمالء الذين 
يتم تعديلها من وقت آلخر من قبل  أون الين” كما  يشتركون في “بزنس 

مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.

التعريفات  

الحساب/الحسابات: حساب )حسابات( المشترك المفتوح/المفتوحة لدى   
نيابة عن  ثالث  المفتوحة باسم طرف  الحساب)الحسابات(  أو ذلك  المصرف 

المشترك من أجل الوصول إلى و/أو االطالع و/أو إدارة الحساب.

درهم: الدرهم اإلماراتي، العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  

المصرف: مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع./اإلمارات اإلسالمي.  

ساعات العمل المصرفية: من الساعة 8.00 صباحًا حتى الساعة 1.00 ظهرًا   
8.00 صباحًا  الساعة  الخميس من  يوم  األحد حتى  يوم  اإلمارات من  بتوقيت 
قد  أخر  عمل  ساعات  أي  أو  السبت  يوم  اإلمارات  بتوقيت  ظهرًا   12.00 حتى 
الخدمات  استخدام  خاللها  يتم  والتي  آلخر  وقت  من  المصرف  يحددها 
المتوفره بموجب  األخرى  االضافية  الخدمات  و  أون الين”  االلكترونية “بزنس 

أحكام وشروط هذه اإلتفاقية.

العربية  اإلمارات  العاملة في دولة  البنوك  أي يوم تكون فيه  العمل:  يوم   
المتحدة مفتوحة للعمل.
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يفرضها  التي  واألسعار  الرسوم  جدول  المصرف:  وأسعار  رسوم  جدول   
المصرف على المعامالت التي تتم من خالل خدمة “بزنس أون الين” والتي 
إعالم  شريطة  إرادته،  بمحض  قبل  من  آلخر  وقت  من  تغييرها  يتم  قد 

المشترك بذلك التغيير عن طريق أي وسيلة مناسبة.

بزنس أون الين: قناة مصرفية الكترونية والتي يمكن للمشترك من خاللها   
معاينة وتشغيل الحسابات المصرفية والقيام بأعمال مصرفية أخرى تشمل 
المعامالت التجارية ومعامالت الصرف األجنبي وذلك من خالل أي جهاز بما 

في ذلك أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة اإلنترنت.

عمالت أخرى: أي عملة رسمية غير الدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي التي   
يقوم المصرف بمطلق صالحيته بالتعامل بها.

التعريف  سرية/رقم  معلومات  الشخصي:  التعريف  السر/رقم  كلمة   
الشخصي التي يقوم المشترك بإدخالها على خدمة “بزنس أون الين” كي 

تمكنه من استخدام خدمة “بزنس أون الين” والتعامل بواسطتها.

نموذج طلب “بزنس أون الين”: تعنى النموذج المرفق أو أي نموذج آخر   
قبل  من  األصول  حسب  ومقدمًا  موقعًا  المصرف  لدى  مقبواًل  يكون  كما 
الين  أون  بزنس  طلب  نموذج  ويشمل  المشترك  عن  المفوضين  الموقعين 
اسم المشترك - رقم الحساب )أرقام الحسابات( وبيانات أخرى باإلضافة إلى 
اإلداري المعين من قبل المشترك ويعتبر نموذج طلب “بزنس أون الين” وهذه 

الشروط واألحكام كمستند قانوني ملزم واحد.

عنه  المخولين  ويشمل  طبيعي  شخص  و/أو  قانوني  كيان  المشترك:   
خدمة  الستخدام  بالتعاقد  قاموا  الذين  القانونيين  ممثليه  و/أو  ووكالئه 

“بزنس أون الين”.

إداري المشترك: مستخدم المشترك الذي يتم تعيينه كإداري لبزنس أون   
الينليقوم بإدارة استخدام المستخدم واألنشطة اإلدارية األخرى بشأن خدمة 

“بزنس أون الين”.

المخصص  الشخصي  التعريف  للمشترك:  الشخصي  التعريف  رمز   
للمشترك في خدمة “بزنس أون الين” للوصول إلى خدمة “بزنس أون الين”.

المشترك  ووكيل  القانوني  و/أو  الشخصي  الممثل  المشترك:  مستخدم   
الذي تم تعيينه من قبل إداري المشترك ليقوم بالتعامل نيابة عن المشترك 

باستخدام  خدمات “بزنس أون الين”.

توقيت إ ع م: التوقيت المحلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  

الدوالر األمريكي: دوالر الواليات المتحدة، العملة الرسمية للواليات المتحدة   
األمريكية.

التعريف الشخصي للمستخدم: تعريف شخصي يتم إدخاله، في خدمة   
خدمة  استخدام  له  يتسنى  حتى  المشترك  لمستخدم  الين”  أون  “بزنس 

“بزنس أون الين”.

التفويض - الترخيص - قيود االستخدام  1

نمــوذج طلــب  بموجــب  المشــترك  إداري  بإعــداد  المصــرف  يقــوم   1-1  
بزنــس أون اليــن الــذي قدمــه المشــترك أو أي نمــوذج آخــر يكــون 

المصــرف.  لــدى  مقبــواًل 

ــم كل  ــم تقدي ــن” إال إذا ت ــس أون الي ــم تشــغيل خدمــة “بزن ــن يت ل  2-1   
المســتندات المطلوبــة بمــا فــي ذلــك نمــوذج الطلــب موقعــًا حســب 
األصــول مــن جميــع المفوضيــن بالتوقيــع عــن المشــترك وتســليمه 

إلــى المصــرف.

1-3         مــن المفهــوم أن الشــروط واألحــكام القياســية الخاصــة بالمصــرف   
والمعمــول بهــا بشــأن الحســاب )الحســابات( وكمــا هــي موضحــة 
فــي نمــوذج فتــح الحســاب الخاصــة بالمصــرف )أو خــالف ذلــك( 
وملزمــة  بهــا  معمــواًل  ستســتمر  المشــترك  قبــل  مــن  الموقــع 

الموضحــة هنــا. الشــروط واألحــكام  إلــى  باإلضافــة 

يقــوم المشــترك بإخطــار المصــرف عــن أي تغييــر يحــدث للمشــترك   4-1  
التغييــر فــي  والــذي يشــمل ولكــن دون حصــر  مــن وقــت آلخــر 
صالحيــات المفوضيــن بالتوقيــع والتفويــض و/أو مســتندات تأســيس 
المشــترك وســيقوم بتزويــد المصــرف بدليــل مدعــم بالمســتندات 
الــذي يــراه المصــرف مناســبًا، كمــا  علــى ذلــك التغييــر بالشــكل 
ســيقوم المشــترك أيضــًا بإخطــار المصــرف فــورًا عــن أي تغييــرات 
ــة  ــى رســالة كتابي ــل إداري المشــترك وأن يحصــل عل ــى أو مــن قب عل
اإلجــراءات  اتخــاذ  علــى  بالتأكيــد  المشــترك  إلــى  المصــرف   مــن 

المناســبة.

أو  الخســائر  أو  التصرفــات  جميــع  عــن  مســؤاًل  المشــترك  يبقــى    
االلتزامــات التــي تنتــج عــن التغييــرات التــي ال يبلــغ المصــرف بهــا كمــا 
تنــص عليــه هــذه االتفاقيــة وعــن جميــع التصرفــات التــي يقــوم بهــا 
إداري المشــترك مــن وقــت حــدوث ذلــك التغييــر إلــى حيــن الحصــول 

التأكيــد الكتابــي مــن المصــرف. علــى ذلــك 

ــم  ــة تت ــات الحق ــالت أو إضاف ــل أي تعدي ــرف بتفعي ــوم المص ــن يق ل   
علــى خدمــة “بزنــس أون اليــن” إال إذا قــام المشــترك بتزويــد المصــرف 
تكــون  أخــرى  معلومــات  أي  أو  المســتندات  أو  التفويضــات  بتلــك 
مطلوبــة للمصــرف وعــدم القيــام بتقديــم التفويــض أو المعلومــات 
أو المســتندات المطلوبــة ســيعطى الحــق للمصــرف بــأن ال يقــوم 
بتنفيــذ التعديــالت أو اإلضافــات علــى خدمــة “بزنــس أون اليــن”.

يــدرك المشــترك بــأن القبــول االلكترونــي الــذي يقــوم بــه إداريــو      5-1  
المشــترك أو مستخدم/مســتخدمي المشــترك ألي شــروط وأحــكام 
خاصــة بــأي تســهيالت ممنوحــة جديــدة أو قائمــة عبــر الوســائل 
ــة وملزمــة  ــن” ســتكون كافي ــة مــن خــالل “بزنــس أون الي االلكتروني

واألغــراض. المقاصــد  لــكل  للمشــترك 

فــي  حــق  أي  أو  شــرط  أو  رجعــة  دون  بموجبــه  المشــترك  يقبــل       6-1  
ــس أون  ــتخدام “بزن ــن اس ــة ع ــالت الناجم ــراض أي وكل المعام االعت
اليــن” بمــا فــي ذلــك دون حصــر أي وكل المعامــالت التــي يتــم 
تنفيذهــا مــن قبــل مســتخدم المشــترك. ســوف تعتبــر كل الطلبــات 
التــي يســتلمها المصــرف مــن خــالل “بزنــس أون اليــن” علــى أنــه تــم 
التفويــض بهــا بموجــب قواعــد التفويــض التــي وضعهــا المشــترك. 
عــن  ناجمــًا  أخطاء/ســهو  أي  عــن  المصــرف مســئواًل  يكــون  لــن 
ــترك أو إداري  ــل المش ــن قب ــة م ــر صحيح ــض غي ــد تفوي ــع قواع وض

المشــترك.

                                تكــون ســجالت المصــرف بشــأن أي معاملــة يتــم انجازهــا 
باســتخدام “بزنــس أون اليــن” دليــاًل حاســمًا علــى تلــك المعاملــة 

وســتكون ملزمــة للمشــترك لجميــع األغــراض.

ــأن قواعــد التفويــض بشــأن “بزنــس أون اليــن” قــد  مــن المفهــوم ب  7-1  
ــرف  ــى المص ــة إل ــاب المقدم ــغيل الحس ــات تش ــن تعليم ــف ع تختل
ولــن يكــون المصــرف مســئواًل بــأي شــكل عــن تنفيــذ تلــك المعامالت 
التــي تــم التفويــض بهــا بشــأن “بزنــس أون اليــن”. ســيكون المشــترك 
غيــر  الوضــع  عــن  ناجمــًا  يكــون  أخطاء/ســهو  أي  عــن  مســئواًل 
الصحيــح لقواعــد التفويــض مــن قبــل المشــترك أو إداري المشــترك.

يكــون للمصــرف الحــق ويقــوم المشــترك بموجبه بتفويــض المصرف   8-1  
بــأن يقــوم بوضــع حــد أو تعديــل أو إلغــاء “بزنــس أون اليــن” )جزئيــًا أو 
كليــًا( دون إبــداء األســباب بعــد توجيــه إشــعار بذلــك إلــى المشــترك.

ــى مخاطــرة ومســئولية  ــن” عل ــم خدمــة “بزنــس أون الي ــم تقدي يت  9-1  
المشــترك بالكامــل ويوافــق المشــترك علــى تعويــض المصــرف عــن 
ــة(  ــات القانوني ــك النفق ــي ذل ــا ف ــات )بم ــرار أو نفق ــائر أو أض أي خس
ــتخدام أي  ــن اس ــة ع ــا والناجم ــبب فيه ــة التس ــت طريق ــا كان مهم
ــن  ــرف ل ــوم أن المص ــن المفه ــن”. وم ــس أون الي ــات “بزن ــن خدم م
ــك  يكــون مســئواًل عــن أي تكاليــف أو أضــرار أو نفقــات )بمــا فــي ذل
ــن أو  ــر ع ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــة بش ــة( الناجم ــات القانوني النفق
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فيمــا يتعلــق بعمليــات “بزنــس أون اليــن” غيــر المفــوض بهــا والتــي 
ــوي  ــي أو معن ــر طبيع ــخص آخ ــا أو أي ش ــترك بتنفيذه ــوم المش يق

ــترك. ــل المش ــن قب ــوض م ــر مف ــروف أو غي ــر مع غي

التشغيل والتنفيذ:  2

أمــام  يكــون  اليــن”  أون  “بزنــس  بخدمــة  اإلدارة  طريقــة  بشــأن   1-2  
اختيــار: إمكانيــة  المشــترك 

إمــا أن يكــون لديــه إداري مشــترك مفــرد والــذي ســيقوم بإدارة  )أ (   
بشــأن  األخــرى  اإلداريــة  واألنشــطة  المســتخدم  اســتخدام 

أو مفــردة.  طريقــة  أســاس  علــى  اليــن”  أون  “بزنــس 

أن يكــون لديــه إدارييــن مشــترك مجتمعيــن والذين ســيقومون  )ب (   
األخــرى  اإلداريــة  واألنشــطة  المســتخدم  اســتخدام  بــإدارة 
ثنائيــة. طريقــة  أســاس  علــى  اليــن”  أون  “بزنــس  بشــأن 

عندمــا يتــم توفيــر خدمــة “بزنــس أون اليــن” يتــم اإلقــرار بأنــه بصــرف   2-2  
النظــر عــن مــا إذا كانــت طريقــة تشــغيل الحســاب )الحســابات( 
باالشــتراك أو منفــردة يمكــن لــكل مســتخدم مشــترك أن يســتخدم 
“بزنــس أون اليــن” بموجــب المزايــا الممنوحــة لمســتخدم المشــترك 
وكل  وأي  اليــن”  أون  “بزنــس  لخدمــة  المشــترك  إداري  قبــل  مــن 
ســتكون  للمشــترك  أي مســتخدم  بهــا  يقــوم  التــي  المعامــالت 

ملزمــة للمشــترك وكل أصحــاب الحســاب.

علــى المشــترك ضمــان توفــر مبالــغ كافيــة أو القيام بترتيبات مناســبة   3-2  
فــي الحســاب المتصــل بخدمــات “بزنــس أون اليــن” حتــى يتــم الوفــاء 
بجميــع المعامــالت. وفــي حــال أصبــح الحســاب مكشــوفًا ألي ســبب 
مــن خــالل اســتخدام خدمــات “بزنــس أون اليــن”، علــى المشــترك 
القيــام فــورًا بتســوية العجــز المترصــد، وذلــك مــن خــالل تســديد 
المبلــغ مباشــرة أو القيــام بتحويلــه مــن أي حســاب آخــر لــدى المصرف 
و مــع مراعــاة جميــع اإلجــراءات التــي قــد يقوم بها المصــرف لتصحيح 
الموقــف، فــإن عــدم التقيــد بهــذا الشــرط ســيمنح المصــرف الحق في 
ــغ أو تكاليــف بمــا  إلغــاء خدمــة “بزنــس أون اليــن” واســترداد أي مبال
فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ودون حصــر أي مبلــغ مســتحق عــن أي 
ضريبــة قيمــة مضافــة مطبقــة أو أي ضريبــة مبيعــات مماثلــة أخــرى 
)الضريبــة(.  مســتحقة علــى المشــترك بالطريقــة التي يراهــا المصرف 

مناســبة.

يقــر المشــترك بــأن أي مطبوعات/بيانــات أو ملفــات أو أي شــكل   4-2  
آخــر يتــم مــن خاللــه تنزيل/نســخ أي معلومــات أو معامــالت تخــص 
الحســاب لــن تســتخدم فــي أي تعامــل مــع الغيــر بــأي طريقــة 

كانــت.

يقــر المشــترك بــأن المصــرف قــد ال يصــدر أي إشــعار أو تأكيــد مطبــوع    5-2  
اليــن”. أون  “بزنــس  خدمــة  بواســطة  تتــم  معاملــة  بــأي  خــاص 

لــن يكــون المصــرف ملزمــًا بالتصــرف بنــاء علــى أو تنفيــذ أي تعليمــات   6-2  
أو مراســالت يتــم إرســالها مــن قبــل المشــترك مــن خــالل البريــد 

اليــن”. أون  “ببزنــس  الخــاص  االلكترونــي 

المعامــالت  أو  المطلوبــة  الخدمــات  جميــع  أن  المفهــوم  مــن   7-2  
المســتلمة مــن خــالل “بزنــس أون اليــن” فــي أوقــات عمــل المصــرف 
ســوف تنفــذ فــي نفــس اليــوم أو يــوم العمــل التالــي علــى أســاس 
بــذل أقصــى الجهــد بغــض النظــر عــن التاريــخ و/أو الوقــت المذكــور 
علــى المطبوعــات أو إشــعار التأكيــد الصــادر عــن برنامــج “بزنــس أون 

ــن” الي

يوافــق المشــترك علــى مراجعــة المعامــالت وكشــوف الحســاب   8-2  
ــام  وإخطــار المصــرف مباشــرة )ولكــن فــي كل األحــوال خــالل 7 أي

فيهــا. اختــالف  أي  عــن  الحســاب(  كشــوف  اســتالم  مــن 

والتســهيالت  والخدمــات  المنتجــات  يطلــب  أن  للمشــترك  يجــوز   9-2  
التــي يرغــب المشــترك فــي االســتفادة منهــا مــن خــالل “بزنــس 

أون اليــن” والتــي تشــمل لكــن دون حصــر حــواالت تحــت الطلــب، 
حــواالت تلغرافيــة، تحويــالت، شــيكات مصرفيــة، خدمــات المحفظــة 
بالغيــر  الخاصــة  االلكترونيــة  المواقــع  عبــر  والدفــع  االلكترونيــة 
والخدمــات التجاريــة بمــا فــي ذلــك التحصيــل المســتندي وخطابــات 
والضمانــات  التجــاري  والتمويــل  المصدريــن  وإيصــاالت  الضمــان 
وأي  الوســاطة  وخدمــات  والخزينــة  األجنبــي  الصــرف  وخدمــات 
منتجــات أخــرى كمــا قــد يوفرهــا المصــرف بخدمــة “بزنــس أون 
اليــن” رهنــًا بالحــد اإلجمالــي للمعامــالت اليوميــة المحــدد مــن قبــل 
المشــترك، ويخضــع تنفيــذ هــذه الطلبــات ســواء كانــت أقــل أو أعلــى 

مــن الحــد الــذي قــرره المشــترك لمحــض اختيــار المصــرف.

عندمــا يتــم توفيــر خدمــة تشــغيل الحســاب )الحســابات( مــن خــالل   10-2  
بــأن: المشــترك  يفهــم  اليــن”  أون  “بزنــس 

ألســعار  إجراؤهــا  يتــم  التــي  المعامــالت  جميــع  تخضــع  )أ (   
ــوم العمــل والوقــت  ــة المعمــول بهــا فــي ي العمــالت األجنبي
أســعار  وإن  المعاملــة.  بإجــراء  المصــرف  فيــه  قــام  الــذي 
العمــالت األجنبيــة المبينــة فــي موقــع المصــرف اإللكترونــي أو 
فــي مقــر المصــرف عنــد اســتالم الطلــب مــن قبــل المصــرف 

فقــط. لالســتدالل  هــي 

يوافــق المشــترك علــى أن حصولــه علــى تمويــل مــن المصــرف  )ب (   
مقابــل الحوالــة تحــت الطلــب أو الشــيك المصرفــي الــذي تــم 
ــاًء علــى طلــب المشــترك خاضعــًا لموافقــة  إصــداره ســابقًا بن
المصــرف ويتــم تنفيــذه وفقــًا لمعــدل ســعر العــرض الخــاص 

بالمصــرف لعملــة الحوالــة أو الشــيك.

يوافــق المشــترك علــى أن للمصــرف الحــق الحصــري فــي اختيار  )ج(   
البنــوك المراســلة والشــركاء/الحلفاء/التجار لجميــع الخدمــات 
بمــا فــي ذلــك ولكــن دون حصــر إصــدار الحــواالت تحــت الطلــب 
االلكترونيــة  المحفظــة  وخدمــات  التلغرافيــة  والحــواالت 

التجاريــة. والخدمــات 

يوافــق المشــترك علــى أن المصــرف لــن يكــون مســئواًل عــن أي  )د(   
تصــرف أو ســهو مــن قبــل مســتخدمي المشــترك ولــن يكــون 
ــركاء/حلفاء/تجار  ــرف أو ش ــرف ص ــل أو مص ــرف مراس أي مص
المعلومــات. نقــل  تأخيــر فــي  أو  أي خطــأ  مســئولين عــن 

تعييــن  المصــرف  بإمــكان  أنــه  علــى  المشــترك  يوافــق  )ه(   
المعامــالت  خدمــات  بإجــراء  للقيــام  خارجيــة  مؤسســات 
المقدمــة بموجــب أو فيمــا يتعلــق بخدمــة “بزنــس أون اليــن” 
بمــا فــي ذلــك المعامــالت التــي يقــوم المصــرف بتنفيذهــا 

المشــترك. عــن  نيابــة 

األمن:  3

نظــرًا ألن اســتخدام خدمــة “بزنــس أون اليــن” يتــم مــن خــالل شــبكة   1-3  
اإلنترنــت فعلــى المشــترك التأكــد مــن أن أي جهــاز كمبيوتــر أو أي 
جهــاز آخــر يصــل بواســطته مســتخدمو المشــترك إلــى خدمــات 
“بزنــس أون اليــن” خالــي ومحمــي مــن اإلصابــة بفيروســات الكمبيوتــر 

وأي مكونــات مدمــرة أو مخربــة أخــرى.

رقــم  الســر و/أو  الكشــف عــن كلمــة  بعــدم  المشــترك  يتعهــد    2-3  
ألي  المشــترك  و/أو  بالمســتخدم  الخــاص  الشــخصي  التعريــف 
شــخص آخــر باســتثناء مســتخدمي المشــترك. ويعتبــر اســتخدام 
خدمــات “بزنــس أون اليــن” مــن قبــل شــخص آخــر غيــر المشــترك أو 
المشــترك ذاتــه. تــم مــن قبــل  أنــه قــد  المشــترك علــى  مســتخدم 

ــراءات  ــزام بإج ــى االلت ــترك عل ــتخدمي المش ــترك ومس ــق المش يواف   3-3  
األمــان التــي يقــوم المصــرف باإلعــالن عنهــا مــن آن ألخــر والتــي 

يلــي: مــا  حصــر  دون  تشــمل 

علــى المشــترك ومســتخدمي المشــترك المحافظــة دائمــًا  )أ (   
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ــاص  ــخصي الخ ــف الش ــر/رقم التعري ــة الس ــرية كلم ــى س عل
اســتخدام غيــر  أي  لمنــع  الالزمــة  الخطــوات  واتخــاذ  بهــم 

بــه. مصــرح 

علــى مســتخدمي المشــترك عــدم إفشــاء كلمــة الســر/رقم  )ب (   
التعريــف الشــخصي ألي شــخص أخــر بمــا فــي ذلــك موظفــي 

لمصــرف. ا

علــى مســتخدمي المشــترك اإلســراع بإتالف/محــو أي مســتند  )جـ(   
ــف  ــر/رقم التعري ــة الس ــق بكلم ــرف يتعل ــن المص ــعار م أو إش

بهــم. الخــاص  الشــخصي 

ــار كلمــة ســر/ ــى المشــترك و مســتخدمي المشــترك اختي عل )د(   
رقــم تعريــف شــخصي ال يمكــن اكتشــافه بســهولة مــن قبــل 
األشــخاص الغيــر مصــرح لهــم وبالتالــي الدخــول إلــى الخدمــة 

مشــروعة. غيــر  بطريقــة 

ــى المشــترك ومســتخدمي المشــترك عــدم إدخــال  يجــب عل )هـ(   
كلمــة الســر/رقم التعريــف الشــخصي فــي أي برنامــج يقــوم 

تلقائيــًا.  بحفظهــا 

الكمبيوتــر  تــرك جهــاز  المشــترك عــدم  علــى مســتخدمي  )و(   
الــذي يســتخدمون خدمــة “بزنــس أون اليــن” مــن خاللــه فــي 
أي وقــت مــن األوقــات أو الســماح ألي شــخص آخــر باســتخدام 

الخدمــة. مــن  بالخــروج  قيامهــم  قبــل  الجهــاز 

مــن  مــن خروجهــم  التأكــد  المشــترك  علــى مســتخدمي  )ز(   
جلســة. أي  مــن  اإلنتهــاء  عنــد  اليــن”  أون  “بزنــس  خدمــة 

ــن  ــة م ــتخدام الخدم ــدم اس ــترك ع ــتخدمي المش ــى مس عل )ح(   
أي جهــاز كمبيوتــر متصــل بشــبكة اتصــال محليــة أو أي جهــاز 
نقطــة وصــول دون  أي  أو  اإلنترنــت  لشــبكة  للدخــول  عــام 
التأكــد أواًل مــن أن أي شــخص آخــر ال يســتطيع اإلطــالع علــى 
أو نســخ خطــوات الوصــول لخدمــة “بزنــس أون اليــن” الخاصــة 
بأنــه المشــترك. بهــم أو التمكــن مــن الوصــول للخدمــة مدعيــًا 

علــى المشــترك إخطــار المصــرف فــورًا بــأي اســتخدام غيــر  )ط(   
ــة  ــن” أو إجــراء أي معامل ــه لخدمــة “بزنــس أون الي مفــوض ب
للســرية  أو مخالفــة  بهــا  غيــر مصــرح  تعليمــات  إعطــاء  أو 
ومســاعدة المصــرف والشــرطة أو أي جهــات أخــرى أو هيئــات 
مســؤولة عــن إكتشــاف أو التحقيــق فــي أو اســترداد الخســائر 
أو القيــام بالمالحقــة القانونيــة، ويحتفــظ المصــرف بحقــه 
فــي الكشــف لهــذه الجهــات عــن أي معلومــات متعلقــة 
بالحســاب أو المشــترك أو أي شــخص آخــر كمــا تعتبــره هــذه 

ضروريــًا. الجهــات 

العملة األجنبية:  4

ال يكــون المصــرف مســئواًل عن أي خســارة فــي تحويل العملــة التي يتكبدها   
ــة مــا خــاص بالمشــترك  ــد مــن حســاب بعمل ــل الرصي ــد تحوي المشــترك عن

ــترك. ــاص بالمش ــرى خ ــة أخ ــاب بعمل ــى حس إل

الملكية الفكرية:  5

يقــر المشــترك بــأن خدمــات “بزنــس أون اليــن” هــي ملــك للمصــرف    1-5  
الفكريــة  الملكيــة  النشــر وجميــع حقــوق  يتمتــع بحقــوق  الــذي 
ــا  ــا بم ــة له ــالت الالحق ــا والتعدي ــة به ــتندات المتصل ــج والمس للبرام
فــي ذلــك إرشــادات المســتخدم ودليــل االســتخدام وأي مــواد أخــرى 

بــأي شــكل كانــت.

ــة  ــل بخصوصي ــى التعام ــات عل ــع األوق ــي جمي ــترك ف ــق المش يواف   2-5  
والمســتندات وأي  االســتخدام  تامــة مــع جميــع حقــوق  وســرية 
معلومــات أخــرى متعلقــة بخدمــات “بزنــس أون اليــن”، وال يحــق 
ــكال  ــن األش ــكل م ــأي ش ــاله ب ــر أع ــا ذك ــاج م ــادة إنت ــخ أو إع ــه نس ل

ســواء كان ذلــك جزئيــًا أو كليــًا، أو الســماح ألي طــرف آخــر باســتخدام 
المصــرف. الخدمــة دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن 

رسوم وتكاليف الخدمة:   6

يجــوز للمصــرف خصــم الرســوم أو المصاريــف بمــا فــي ذلــك علــى   1-6  
ســبيل المثــال ودون حصــر أي مبلــغ مســتحق عــن أي ضريبــة قيمــة 
ــة(.   ــرى )الضريب ــة أخ ــات مماثل ــة مبيع ــة أو أي ضريب ــة مطبق مضاف
أوالتكاليــف أو النفقــات )شــاملة المصاريــف القضائيــة( المســتحقة 

الدفــع مقابــل الخدمــات التــي يوفرهــا المصــرف.

يحــق للمصــرف دائمــًا فــرض جميــع التكاليــف المصرفيــة المعتــادة   2-6  
والتكاليــف والنفقــات األخــرى بشــأن أي مــن الحســابات األخــرى ويجوز 
للمصــرف القيــام بخصــم هــذه النفقــات مــن الحســاب المعنــي بمــا 

يتوافــق مــع اإلجــراءات المصرفيــة المعتــادة الخاصــة بالمصــرف.

ســيقوم المصــرف بخصــم كل النفقــات والرســوم الخاصــة “ببزنــس   3-6  
أون اليــن” مــن الحســاب وأي تعليمــات يتــم اســتالمها مــن خــالل 
ــذي  ــن” حســب جــدول رســوم وأســعار المصــرف وال ــس أون الي “بزن
يجــوز تغييــره مــن وقــت آلخــر حســب اختيــار المصــرف المفــرد.

المسئولية:  7

ــأن المصــرف لــن يكــون مســئواًل فــي أي وقــت عــن  يقــر المشــترك ب  1-7  
األخــرى  الخدمــات  أو  التســهيالت  مــن  أّي  توفيــر  فــي  إخفــاق  أي 
المقدمــة بموجــب خدمــة “بزنــس أون اليــن” الــذي قــد ينتــج جزئيــًا أو 
كليــًا عــن أســباب خارجــة عــن ســيطرة المصــرف ، والتــي قــد تشــمل، 
دون حصــر، أي عطــل أو قصــور فنــي أو أي كارثــة طبيعيــة أو صــدور 
ــق  ــة أو حــرب أو حري ــة أو ســلطة تنظيمي ــون مــن جهــة حكومي قان
أو فيضــان أو انفجــار أو أعمــال إرهابيــة أو مظاهــرات أو اضطرابــات 
أو عــدم توفــر أو قصــور خدمــات اإلنترنــت واالتصــال اإلذاعــي وأي 
خدمــات أخــرى لشــبكة المعلومــات أو أنظمتهــا أو تعطلهــا أو ســهو 
مســتخدمي المشــترك، باســتثناء الحــاالت التــي باإلمــكان معالجتهــا 
ولــن يكــون المصــرف مســئواًل عــن أي خســارة أو ضــرر يكــون ناجمــًا 
ــة  ــي خدم ــل ف ــور أو خل ــن أي قص ــر ع ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش بش

“بزنــس أون اليــن”.

لــم  إذا  المشــترك  مواجهــة  فــي  مســؤواًل  المصــرف  يكــون  لــن   2-7  
والشــروط  األحــكام  لهــذه  وفقــًا  التزاماتــه  تنفيــذ  مــن  يتمكــن 

التاليــة: المباشــرة  غيــر  أو  المباشــرة  لألســباب 

عطــل أي آلــة أو جهــاز كمبيوتــر أو نظــام لمعالجــة البيانــات أو  )أ(   
أو إرســال،  وصلــة 

ــام  ــة أو القي ــة الضروري ــرة انقطــاع بســبب أعمــال الصيان أي فت )ب (   
بتغييــر عاجــل أو اإلصالحــات أو التعديــالت أو بســبب فشــل 
أو أي شــئ خــارج  نزاعــات صناعيــة  أو أي  أنظمــة الكمبيوتــر 

الفرعييــن. مقاوليــه  أو  وكالئــه  أو  المصــرف  ســيطرة 

ــف يحــدث  ال يتحمــل المصــرف أي مســئوولية عــن أي فقــدان أو تل   3- 7  
لمعلومــات المشــترك أو برامجــه أو جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه أو 
شــبكة االتصــال أو أي جهــاز نتيجــة الســتخدام خدمــة “بزنــس أون 

اليــن”.

ــب  ــع الضرائ ــداد جمي ــؤوليته المفــردة عــن س ــترك بمس ــر المش يق  4-7  
بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ودون حصــر أي مبلــغ مســتحق 
مبيعــات  ضريبــة  أي  أو  مطبقــة  مضافــة  قيمــة  ضريبــة  أي  عــن 
مماثلــة أخــرى )الضريبــة( أو الرســوم أو المطالبــات التــي ســتنتج عــن 
أو بســبب االشــتراك فــي خدمــات “بزنــس أون اليــن” واســتخدامها، 

بدفعهــا. ويتعهــد 
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التعويض:  8

يوافــق المشــترك علــى تعويــض المصــرف بالكامــل عــن جميــع    1-8  
ــغ والمصاريــف والرســوم والتكاليــف )بمــا فــي ذلــك الرســوم  المبال
القانونيــة( الناتجــة عــن أو بســبب تشــغيل الحســابات مــن خــالل 
“بزنــس أون اليــن” و/أو تقديــم خدمــات “بزنــس أون اليــن” للمشــترك 
و/أو مخالفــة هــذه األحــكام والشــروط و/أو بســبب اســترداد أي 
مبالــغ مســتحقة للمصــرف أو تكبدهــا المصــرف فــي أي إجــراءات 

قانونيــة مهمــا كانــت طبيعتهــا.

علــى الرغــم مــن البنــد 8-1 أعــاله وأي وســيلة معالجــة تكــون متوفــرة   2-8  
يتعهــد  واألحــكام،  الشــروط  وهــذه  القانــون  بموجــب  للمصــرف 
المشــترك بتعويــض المصــرف عــن كل الخســائر أو األضــرار أو النفقــات 
)بمــا فــي ذلــك المصاريــف القانونيــة( التــي قــد يتكبدهــا نتيجــة:

ــالت  ــة أو المعام ــات المطلوب ــع الخدم ــرف لجمي ــذ المص تنفي )أ(   
اليــن”. أون  “بزنــس  خدمــة  خــالل  المشــترك  مــن  المســتلمة 

إذا أصبحــت كلمــة الســر و/أو رمــز التعريــف للمســتخدم و/ )ب(   
أو رمــز التعريــف للمشــترك و/أو رقــم التعريــف الشــخصي 
المشــترك  بخــالف  )أشــخاص(  شــخص  لــدى  معلومــة 

المعنــي. المشــترك  ومســتخدم 

البريــد  عبــر  المســتلمة  للتعليمــات  المصــرف  تنفيــذ  عــدم  )ج (   
اليــن”. أون  “بزنــس  خــالل  مــن  المشــترك  قبــل  مــن  االلكترونــي 

عــدم دفــع أي ضرائــب أو الرســوم التــي يتــم فرضهــا أو التــي  )د (   
قــد تفرضهــا أي ســلطة حكوميــة وتلــك التــي قــد تنشــأ عــن 
المشــترك. قبــل  مــن  اليــن”  أون  “بزنــس  اســتخدام  أو  تطبيــق 

اســتخدام المشــترك ألي مطبوعات/كشــوفات أو ملفــات أو  )هـ (   
ــم تنزيلهــا فــي تعامــل المشــترك  معلومــات أو معامــالت يت

الغيــر. مــع 

االنهاء:  9

للمشــترك  يكــون  اآلخــر  الطــرف  إلــى  إخطــار  إرســال  بموجــب    1-9  
وللمصــرف الحــق فــي أي وقــت أن يقــوم بإلغــاء “بزنــس أون اليــن” 

واألحــكام. الشــروط  هــذه  إنهــاء  وبالتالــي 

يتــم إنهــاء هــذه الشــروط واألحــكام وبالتالــي إلغــاء خدمــة “بزنــس   2-9  
التاليــة: الحــاالت  مــن  أي  حــدوث  عنــد  تلقائيــًا  اليــن”  أون 

إغالق المشترك للحساب )الحسابات( أو إلغاء الغير  )أ (   
لتفويضهم الممنوح للمشترك بشان الحساب )الحسابات(.

إخفــاق المشــترك فــي إيــداع أي أمــوال بالحســاب )الحســابات(  )ب (   
والتــي تكــون مســتحقة للمصــرف بموجــب هــذه الشــروط 
اليــن”. أون  “بزنــس  وتكاليــف  رســوم  ذلــك  فــي  بمــا  واألحــكام 

إذا أصبــح المشــترك مفلســًا أو أن يكــون بصفــة عامــة غيــر قادر  )ج (   
علــى ســداد ديونــه عندمــا تصبــح مســتحقة أو قيامــه باتخــاذ 
إفــالس. أي  مــن  فائــدة  علــى  للحصــول  قانونيــة  إجــراءات 

تغييــر فــي مســتندات تأســيس أو تفويضــات أو بيــع أو إدانــة أو  )د (   
حيــازة حكوميــة أو مصــادرة و/أو تصــرف فــي أعمال المشــترك. 

أو

عدم مقدرة المشترك على أو توقفه ألي سبب عن ممارسة  )هـ(   
أعماله.

إلــى  أو وســائل معالجــة مقدمــة  أي حقــوق  أن  المفهــوم  مــن    3-9  
المصــرف بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام ســوف تســتمر ســارية 

واألحــكام. الشــروط  هــذه  إنهــاء  مــن  الرغــم  علــى 

الحماية من غسيل األموال:  10

يتعهد المشترك ويضمن اإللتزام بجميع القوانين المطبقة واألحكام والنظم   
ــي  ــوال ف ــيل األم ــة غس ــن مكافح ــا قواني ــص عليه ــي تن ــفات الت والمكاش

ــة أو إجــراء ضــد غســيل األمــوال يحــدده  ــة وأي مراقب ــة اإلمــارات العربي دول
المصــرف مــن وقــت ألخــر.

التعديالت:  11 

يحتفظ المصرف بحقه المفرد في تعديل أو إضافة أو إلغاء أي جزء من أو كل   
هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت مــن خــالل نشــر تلــك المعلومــات 
فــروع  فــي  أو  اإللكترونــي  اليــن”  أون  “بزنــس  موقــع  علــى  الصلــة  ذات 
المصــرف ومواقعــه األخــرى وتعتبــر هــذه التغييــرات ملزمــة للمشــترك ســواء 
ــترك  ــازل المش ــك ويتن ــًا بذل ــعارًا معين ــترك إش ــتلم المش ــم يس ــتلم أو ل اس

ــزام بهــا. ــراض بشــأنها ويوافــق علــى االلت ــه عــن أي حــق لالعت بموجب

القانون المعمول به:  12

تخضــع أي نزاعــات قــد تنشــأ عــن أو فيمــا يتصــل بهذه الشــروط واألحــكام أو   
الحســابات أو الخدمــات المقدمــة مــن خــالل “بزنــس أون اليــن” لقضــاء 
محاكــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة  علــى وجــه الحصــر، وتنظــم وتقــرأ 
وتفســر وفقــًا للقوانيــن واألحــكام المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربية 

المتحــدة، بمــا ال يتعــارض مــع مبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية.

التنازل:  13

ال يجــوز للمشــترك التنــازل عــن حقوقــه أو التزاماتــه بموجــب هــذه الشــروط   
المصــرف. مــن  مســبقة  كتابيــة  موافقــة  علــى  الحصــول  دون  واألحــكام 

قابلية الفصل:   14

معامالت تحويل العمالت األجنبية:   .1

يجوز للمتعامل )من خالل الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو أي وسيلة   
أجنبيــة  عمــالت  المصــرف( طلــب معاملــة شــراء  لــدى  اتصــال مقبولــة 
ــة مــن  ــد المتعامــل للمعامل ــوم عمــل. بمجــرد تأكي ــة( فــي أي ي )المعامل
خــالل الهاتــف أو الفاكــس  أو البريــد اإللكترونــي أو بواســطة وســيلة اتصــال 
ــر  ــو غي ــى نح ــا عل ــل ملزم ــح المتعام ــذ يصب ــرف، عندئ ــة للمص ــرى مقبول أخ
ــي  ــة ف ــن المعامل ــتحق ع ــغ المس ــداد المبل ــرط بس ــاء ودون ش ــل لإللغ قاب
تاريــخ اتمــام المتعامــل للمعاملــة عبــر منصــة القنــاة اإللكترونيــة. ودرءا 
للشــك، فــإن صيغــة التعليمــات المذكــورة المتفــق عليهــا بيــن المصــرف 
والمتعامــل مــن خــالل الهاتــف أو الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي أو بواســطة 
وســيلة اتصــال أخــرى مقبولــة للمصــرف تشــكل اتفاقيــة ملزمــة تحكــم أداء 

ــة.  ــب المعامل ــا بموج ــن لاللزاماتهم الطرفي

2. التسوية

2-1 يتعهد المتعامل ويقر ويوافق بموجبه على ما يلي: 

)أ( فتــح واالحتفــاظ بحســاب مصرفــي لــدى المصــرف فيمــا يتعلــق بــكل عملــة 
ــل  ــب التعدي ــغيلية )حس ــه التش ــرف وإجراءات ــة المص ــا لسياس ــة وفق أجنبي

ــن آلخــر(؛ ــذي يجــرى مــن حي ال

)ب( الســداد مــن خــالل منصــة القنــاة اإللكترونيــة ألي وكافــة المعامــالت فــي تاريــخ 
ســداد المبلــغ المســتحق بالعملــة المحــددة التــي تســري علــى كل معاملــة 

)العملــة المتعاقــد عليهــا(؛ و

)ج( إذا كان المبلــغ المســدد مــن قبــل المتعامــل يقــل عــن المبلــغ المســتحق 
للمصــرف )وفــق مــا يحــدده المصــرف بمفــرده( بالعملــة المتعاقــد عليهــا 

ــه:  ــة(، فإن ــر الكامل ــة غي )الدفع

)i( ليــس المصــرف ملزمــا وال يكــون عليــه أي التــزام بســداد أي وكافــة المبالــغ نيابــة 
ــن المتعامل؛ ع

)ii( يتم إنهاء المعاملة، و

)iii( يحــق للمصــرف الخصــم مــن أي حســاب ومــن كافــة حســابات المتعامــل لــدى 
المصــرف تجــاه أي خســارة أو تكاليــف أو مصروفــات تكبدهــا أو تعــرض لهــا 

المصــرف فيمــا يتعلــق أو يرتبــط بــأي دفعــة غيــر كاملــة. 

3- المقاصة

ــل  ــة المتعام ــي ذم ــدة ف ــغ المترص ــة المبال ــة أي وكاف ــرف مقاص ــق للمص 3-1 يح
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لصالــح المصــرف بموجــب هــذه االتفاقيــة و/أو أي اتفاقيــة مبرمــة مــع 
المصــرف. 

3-2  إذا ُطلب من المصرف دفع أو تكبد أي خسارة فعلية أو تكلفة أو مصروفات 
فإنــه يحــق للمصــرف اســترداد ذلــك مــن المتعامــل وفقــا لهــذه االتفاقيــة 
و/أو أي اتفاقيــة مبرمــة مــع المصــرف، ويفــوض المتعامــل بموجبــه المصرف 
علــى نحــو غيــر قابــل للنقــض باســتخدام ومقاصــة أي أمــوال و/أو  ضمانــات 
نقديــة و/أو أي كفــاالت مودعــة فــي أي مــن حســابات المتعامــل لــدى 
ــة  ــة، و/أو أي ــائر الفعلي ــف والخس ــك التكالي ــة تل ــل أي وكاف ــرف، مقاب المص

مبالــغ مســتحقة للمصــرف. 

يوافــق المتعامــل صراحــة علــى أي وكافــة االلتزامــات الناتجــة عــن أي عجــز    3-3
متبــق بعــد أن مــارس المصــرف حقــه فــي المقاصــة المشــار إليهــا فــي 
ــد أول  ــز عن ــة العج ــغ لتغطي ــديد مبل ــل بتس ــد المتعام ــادة 3-2، ويتعه الم
ــة هــذا العجــز  ــغ تغطي ــم تقييــم مبل ــك. إذا ت ــه بذل طلــب مــن المصــرف ل
ــى  ــغ إل ــك المبل ــل ذل ــن تحوي ــه يتعي ــي، فإن ــم اإلمارات ــالف الدره ــة خ بعمل
الدرهــم اإلماراتــي وفقــا لســعر الصــرف الفــوري المطبــق لــدى المصــرف فــي 

ــة.     ــة ذات الصل ــبة للعمل ــه بالنس حين

4. الرسوم والضريبة  

يجوز للمصرف فرض عمولة أو رسوم أو أي تعويض آخر فيما يتعلق بمنتجات    1-4
الخزينــة، وفقــا لتعرفــة األســعار المعمــول بهــا والمعدلــة مــن وقــت آلخــر 
ــغ بــه المتعامــل قبــل  مــن جانــب المصــرف وفــق تقديــره المفــرد والُمبلَّ

فرضــه بمــدة زمنّيــة مناســبة. 

ــة  ــة خدمــة أو ضريب ــة قيمــة مضافــة أو ضريب 4-2  فــي حــال أصبحــت أي ضريب
مماثلــة أخــرى )يشــار إليهــم جميعــا بـــ »الضريبــة«( وأي رســوم أو ضرائــب 
أو اقتطاعــات مــن أي نــوع تــم وضعهــا مــن قبــل أي جهــة وتكــون واجبــة 
الســداد بموجــب قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو أي ســلطة 
أو ســيتم تقديمهــا بموجــب هــذه  قضائيــة بشــأن أي خدمــة مقدمــة 
ــق  ــغ ويواف ــك المبال ــل تل ــل المتعام ــرف تحمي ــق للمص ــه يح ــة، فإن االتفاقي
المتعامــل علــى أن يدفــع للمصــرف ضريبــة القيمــة المضافــة وغيرهــا مــن 
الرســوم أو الضرائــب أو االقتطاعــات أيــًا كان نوعهــا بمقتضــى قوانيــن دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وُتدفــع تلــك الضرائــب والرســوم واالقتطاعــات 
إضافــة إلــى أيــة رســوم أو عمولــة يدفعهــا العميــل إلــى المصــرف بموجــب 

ــة. ــذه االتفاقي ه

وتفاديًا للشك وعلى الرغم من أي تعريف أو إشارة إلى الرسوم أو العموالت    3-4
بموجــب هــذه االتفاقيــة أو أي قانــون ضريبــي أو ضريبــة قيمــة مضافــة بدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو أي جهــة اختصــاص قضائــي آخــر ومــا لــم يتــم 
ــة  ــف وأي ــة فــإن الرســوم والمصاري ــه صراحــة فــي هــذه االتفاقي ــص علي الن
مبالــغ مدفوعــة إلــى المصــرف مــن قبــل المتعامــل وفقــًا لهــذه االتفاقيــة 
ــب  ــب بموج ــن الضرائ ــوع م ــة أو أي ن ــة المضاف ــة القيم ــن ضريب ــتثناة م مس

قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

التسجيالت والسجالت  .5

األوامــر/ وجميــع  أي  أن  علــى  ويوافــق  بموجبــه  المتعامــل  يقــر   1-5  
االتصــاالت قــد تســجل و/أو تســجل إلكترونيــا مــن قبــل المصــرف 
ويفــوض بموجــب ذلــك المصــرف بقبــول واالعتمــاد علــى والتصــرف 
 : ـ  بــ المتعامــل  يقــوم  لذلــك  ووفقــا  التســجيالت،  تلــك  علــى  بنــاء 

ــاالت  ــر و/أو أي اتص ــة األوام ــجيل أي وكاف ــى تس ــة عل الموافق )أ(   
والمصــرف؛ المفــوض  الشــخص  بيــن  أخــرى 

الموافقــات  وجميــع  أي  علــى  المتعامــل  حصــول  تأكيــد  )ب(   
و التســجيالت؛  تلــك  بشــأن  الضروريــة  واإلقــرارات  

الموافقــة علــى أن مثــل هــذه التســجيالت قــد تقبــل مــن  )ج(   
القانونيــة/  اإلجــراءات  وكافــة  أي  فــي  كدليــل  المصــرف 
المعاملــة. و/أو  االتفاقيــة  بهــذه  تتعلــق  التــي  القضائيــة 

تشــكل تســجيالت المصــرف )بمــا فــي ذلــك التســجيالت المذكــورة   2-5  
فــي البنــد 5-1 أعــاله( دليــاًل لتعامــل المتعامــل مــع المصــرف بشــأن أو 

فيمــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة  و/أو المعاملــة.

شروط وأحكام شراء وبيع العمالت األجنبية على القناة اإللكترونية:  )21

معامالت تحويل العمالت األجنبية:   .1

يجوز للمتعامل )من خالل الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو أي وسيلة   
أجنبيــة  المصــرف( طلــب معاملــة شــراء عمــالت  لــدى  اتصــال مقبولــة 
ــة مــن  ــد المتعامــل للمعامل ــوم عمــل. بمجــرد تأكي ــة( فــي أي ي )المعامل
خــالل الهاتــف أو الفاكــس  أو البريــد اإللكترونــي أو بواســطة وســيلة اتصــال 
ــر  ــى نحــو غي ــح المتعامــل ملزمــا عل ــذ يصب ــة للمصــرف، عندئ أخــرى مقبول
ــي  ــة ف ــن المعامل ــتحق ع ــغ المس ــداد المبل ــرط بس ــاء ودون ش ــل لإللغ قاب
تاريــخ اتمــام المتعامــل للمعاملــة عبــر منصة/القنــاة اإللكترونيــة. ودرءا 
ــرف  ــن المص ــا بي ــق عليه ــورة المتف ــات المذك ــة التعليم ــإن صيغ ــك، ف للش
والمتعامــل مــن خــالل الهاتــف أو الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي أو بواســطة 
وســيلة اتصــال أخــرى مقبولــة للمصــرف تشــكل اتفاقيــة ملزمــة تحكــم أداء 

ــة.  ــب المعامل ــا بموج ــن لاللزاماتهم الطرفي

التسوية   .2

يتعهد المتعامل ويقر ويوافق بموجبه على ما يلي:   1-2  

فتــح واالحتفــاظ بحســاب مصرفــي لــدى المصــرف فيمــا يتعلــق  )أ(   
ــه التشــغيلية  بــكل عملــة أجنبيــة وفقــا لسياســة المصــرف وإجراءات

آلخــر(؛ حيــن  مــن  يجــرى  الــذي  التعديــل  )حســب 

الســداد مــن خــالل منصة/القنــاة اإللكترونيــة ألي وكافــة المعامــالت  )ب(   
فــي تاريــخ ســداد المبلــغ المســتحق بالعملــة المحــددة التــي تســري 

علــى كل معاملــة )العملــة المتعاقــد عليهــا(؛ و

إذا كان المبلــغ المســدد مــن قبــل المتعامــل يقــل عــن المبلــغ  )ج(   
المســتحق للمصــرف )وفــق مــا يحــدده المصــرف بمفــرده( بالعملــة 

فإنــه:  الكاملــة(،  غيــر  )الدفعــة  عليهــا  المتعاقــد 

ليــس المصــرف ملزمــا وال يكــون عليــه أي التــزام بســداد أي   )i(  
المتعامــل؛ عــن  نيابــة  المبالــغ  وكافــة 

يتم إنهاء المعاملة، و  )ii(  

يحــق للمصــرف الخصــم مــن أي حســاب ومــن كافــة حســابات   )iii(  
أو  تكاليــف  أو  خســارة  أي  تجــاه  المصــرف  لــدى  المتعامــل 
ــق أو  مصروفــات تكبدهــا أو تعــرض لهــا المصــرف فيمــا يتعل

كاملــة.  غيــر  دفعــة  بــأي  يرتبــط 

المقاصة  .3

يحــق للمصــرف مقاصــة أي وكافــة المبالــغ المترصــدة فــي ذمــة   1-3  
المتعامــل لصالــح المصــرف بموجــب هــذه االتفاقيــة و/أو أي اتفاقيــة 

المصــرف.  مــع  مبرمــة 

إذا ُطلــب مــن المصــرف دفــع أو تكبــد أي خســارة فعليــة أو تكلفــة   2-3  
ــل  ــن المتعام ــك م ــترداد ذل ــرف اس ــق للمص ــه يح ــات فإن أو مصروف
المصــرف،  مــع  مبرمــة  اتفاقيــة  أي  و/أو  االتفاقيــة  لهــذه  وفقــا 
ويفــوض المتعامــل بموجبــه المصــرف علــى نحــو غيــر قابــل للنقــض 
باســتخدام ومقاصــة أي أمــوال و/أو  ضمانــات نقديــة و/أو أي كفاالت 
مودعــة فــي أي مــن حســابات المتعامــل لــدى المصــرف، مقابــل أي 
وكافــة تلــك التكاليــف والخســائر الفعليــة، و/أو أيــة مبالغ مســتحقة 

للمصــرف. 

الناتجــة  االلتزامــات  وكافــة  أي  علــى  صراحــة  المتعامــل  يوافــق   3-3  
ــق بعــد أن مــارس المصــرف حقــه فــي المقاصــة  عــن أي عجــز متب
المشــار إليهــا فــي المــادة 3-2، ويتعهــد المتعامــل بتســديد مبلــغ 
ــم  ــك. إذا ت ــه بذل ــرف ل ــن المص ــب م ــد أول طل ــز عن ــة العج لتغطي
تقييــم مبلــغ تغطيــة هــذا العجــز بعملــة خــالف الدرهــم اإلماراتــي، 
فإنــه يتعيــن تحويــل ذلــك المبلــغ إلــى الدرهــم اإلماراتــي وفقــا 
لســعر الصــرف الفــوري المطبــق لــدى المصــرف فــي حينــه بالنســبة 

للعملــة ذات الصلــة.    

4. الرسوم والضريبة  



4041 اإلمارات اإلسالمي هو العالمة المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش م عاإلمارات اإلسالمي هو العالمة المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش م ع

ــا  ــر فيم ــض آخ ــوم أو أي تعوي ــة أو رس ــرض عمول ــرف ف ــوز للمص يج  1-4  
يتعلــق بمنتجــات الخزينــة، وفقــا لتعرفــة األســعار المعمــول بهــا 
تقديــره  وفــق  المصــرف  جانــب  مــن  آلخــر  وقــت  مــن  والمعدلــة 
مناســبة.  زمنّيــة  بمــدة  فرضــه  قبــل  المتعامــل  بــه  ــغ  والُمبلَّ المفــرد 

فــي حــال أصبحــت أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة خدمــة أو   2-4  
بـــ »الضريبــة«( وأي  إليهــم جميعــا  أخــرى )يشــار  ضريبــة مماثلــة 
رســوم أو ضرائــب أو اقتطاعــات مــن أي نــوع تــم وضعهــا مــن قبــل 
أي جهــة وتكــون واجبــة الســداد بموجــب قوانيــن دولــة اإلمــارات 
ــة  ــة مقدم ــأن أي خدم ــة بش ــلطة قضائي ــدة أو أي س ــة المتح العربي
ــه يحــق للمصــرف  ــة، فإن أو ســيتم تقديمهــا بموجــب هــذه االتفاقي
ــغ ويوافــق المتعامــل علــى أن يدفــع  ــل المتعامــل تلــك المبال تحمي
للمصــرف ضريبــة القيمــة المضافــة وغيرهــا مــن الرســوم أو الضرائــب 
أيــًا كان نوعهــا بمقتضــى قوانيــن دولــة اإلمــارات  أو االقتطاعــات 
العربيــة المتحــدة. وُتدفــع تلــك الضرائــب والرســوم واالقتطاعــات 
ــى المصــرف  ــل إل ــة يدفعهــا العمي ــة رســوم أو عمول ــى أي إضافــة إل

بموجــب هــذه االتفاقيــة.

وتفاديــًا للشــك وعلــى الرغــم مــن أي تعريــف أو إشــارة إلــى الرســوم   3-4  
أو العمــوالت بموجــب هــذه االتفاقيــة أو أي قانــون ضريبــي أو ضريبــة 
جهــة  أي  أو  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  مضافــة  قيمــة 
اختصــاص قضائــي آخــر ومــا لــم يتــم النــص عليــه صراحــة فــي هــذه 
إلــى  الرســوم والمصاريــف وأيــة مبالــغ مدفوعــة  االتفاقيــة فــإن 
المصــرف مــن قبــل المتعامــل وفقــًا لهــذه االتفاقيــة مســتثناة مــن 
ــن  ــب بموجــب قواني ــوع مــن الضرائ ــة القيمــة المضافــة أو أي ن ضريب

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

التسجيالت والسجالت   .5

األوامــر/ وجميــع  أي  أن  علــى  ويوافــق  بموجبــه  المتعامــل  يقــر   1-5  
االتصــاالت قــد تســجل و/أو تســجل إلكترونيــا مــن قبــل المصــرف 
ــك المصــرف بقبــول واالعتمــاد علــى والتصــرف  ويفــوض بموجــب ذل
 : ـ  بــ المتعامــل  يقــوم  لذلــك  ووفقــا  التســجيالت،  تلــك  علــى  بنــاء 

الموافقــة علــى تســجيل أي وكافــة األوامــر و/أو أي اتصــاالت  )أ(   
والمصــرف؛ المفــوض  الشــخص  بيــن  أخــرى 

الموافقــات  وجميــع  أي  علــى  المتعامــل  حصــول  تأكيــد  )ب(   
و التســجيالت؛  تلــك  بشــأن  الضروريــة  واإلقــرارات  

مــن  تقبــل  قــد  التســجيالت  أن مثــل هــذه  علــى  الموافقــة  )ج(   
القانونيــة/  اإلجــراءات  وكافــة  أي  فــي  كدليــل  المصــرف 
المعاملــة. و/أو  االتفاقيــة  بهــذه  تتعلــق  التــي  القضائيــة 

ــك التســجيالت المذكــورة  تشــكل تســجيالت المصــرف )بمــا فــي ذل  2-5  
فــي البنــد 5-1 أعــاله( دليــاًل لتعامــل المتعامــل مــع المصــرف بشــأن 

المعاملــة. و/أو  االتفاقيــة   بهــذه  يتعلــق  فيمــا  أو 

خدمة الرسائل القصيرة المصرفية لحسابات الشركات:  )22

يرغب العميل )كما تم تعريفه أدناه( استخدام الخدمة المصرفية عبر الرسائل   
اإلسالمي  اإلمارات  مصرف  قبل  من  المقدمة  )الخدمة(  القصيرة  النصية 
ش.م.ع. )المصرف( ويبدي المصرف استعداده لتوفير الخدمة للعميل وفقًا 
لهذه الشروط واألحكام )الشروط واألحكام(. بالتوقيع على طلب الخدمة 
التي  الشروط واألحكام  االلتزام والتقيد بهذه  العميل على  )الطلب(. يوافق 
العميل  بين  فيما  تطبيقها  يتم  قد  أخرى  وأحكام  شروط  ألي  مكملة  تعد 
للمصرف  العامة  واألحكام  الشروط  حصر،  دون  ذلك،  في  بما  والمصرف، 
)الشروط واألحكام العامة(. في حال وجود تعارض بين بنود هذه الشروط 
واألحكام والشروط واألحكام العامة، تكون بنود هذه الشروط واألحكام هي 

السائدة.

الشروط واألحكام  

في هذه االتفاقية تكون للمصطلحات والتعابير التالية المعاني المخصصة لها   
على التوالي:

“مصرف” يعني اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.  

“المشترك” يعني العميل )أفراد أو شركة( المسداة إليه الخدمة.  

جهاز/أجهزة  أي  أو  المتحركة(  )الهواتف  المتحرك  الهاتف  يعني  “الجهاز”   
يوافق المصرف على تزويد المشترك بهذه الخدمة من خاللها.

“الخدمة” تعني الخدمة المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة والتي هي   
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دبي،  ش.م.ع.،  اإلسالمي  اإلمارات  منتجات  أحد 
التي تمت  والتي تقوم بتزويد المشترك بالمعلومات ذات الصلة بالمعامالت 
في حسابه/حساباتهم/بطاقة االئتمان الخاصة به/بهم عبر الرسائل النصية 
من  الصرف  وأسعار  المصرف  من  الترويجية  المواد  عروض  وكذلك  القصيرة 

خالل  الهاتف المتحرك. يقر المشترك ويؤكد ويفهم مايلي:

األهلية: أ .  

أن  القصيرة  النصية  الرسائل  المصرفية عبر  الخدمات  يشترط قبل استخدام    .1
المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  المصرف  لدى  حساب  للمشترك  يكون 
انتهاك  أي  أو في حال حدوث  الحساب ألي سبب كان  إغالق  وفي حال تم 
للشروط واألحكام المبينة هنا أو تم التخلي عن خدمة الهاتف المتحرك أو 
قطع خدمة الهاتف المتحرك يحق للمصرف إلغاء الخدمة على الفور. ويجوز 
ويحتفظ  المطلق  المصرف  لتقدير  وفقًا  للمشترك  الخدمة  تفعيل  يعاد  أن 

المصرف بحقه في فرض رسوم إعادة تفعيل معقولة.

تقديره  حسب  له،  يجوز  كما  طلب،  أي  رفض  في  بحقه  المصرف  يحتفظ    .2
المطلق، سحب جميع الحقوق والمزايا التي تتعلق بالخدمة في أي وقت.

حيثما يكون مطلوب من المشترك، وقبل الحصول على أي تسهيالت جديدة،    .3
أن  المشترك  يفهم  بها،  المرتبطة  واألحكام  الشروط  على  موافقته  تأكيد 
المثال  على سبيل  ذلك  بما في  أي وسيط  عبر  إرسالها  يتم  الموافقة  هذه 
ال الحصر الوسائط الرقمية، أو الوسائط اإللكترونية ستكون كافية وستكون 

ملزمة للمشترك لجميع النوايا واألغراض.

مستندات  أي  على  بالتوقيع  المشترك  يتعهد  أعاله،  ورد  مما  الرغم  على    .4
إضافية قد يطلبها المصرف قبل تقديمه ألي تسهيالت معدلة أو إضافية 
هاتف  تسجيل  يستلزم  قد  للمشترك.  يقدمها  التي  الخدمة  بموجب 
من  المزيد  تقديم  قائم  حساب  في  إضافية  متحركة  متحرك/هواتف 
لن  أعاله  الواردة  للمتطلبات  االمتثال  في  المشترك  أخفق  إذا  المستندات. 
الخدمات  أو  التحسينات  تلك  مثل  على  للحصول  مؤهاًل  المشترك  يكون 
المعدلة ويحق للمصرف في هذه الحالة أيضا سحب الخدمة التي زود بها 

المشترك في البداية.

طريقة التشغيل: ب.  

المصرف  لدى  معينة  )حسابات(  بحساب  باالرتباط  الخدمة  توفير  تم  حيثما    .1
أنه، سواء كانت طريقة تشغيل هذا  باسمين أو أكثر، يصبح من المسلم به 
الحساب )الحسابات( مشتركا أو مفردًا، سيتم توفير الخدمة لمشترك واحد 
يتصرف بشكل منفرد. ويحتفظ المصرف أيضا بحقه في اعتبار المستخدمين 
المشتركين/جميع المستخدمين المشتركين مسؤولين بشكل شخصي عن 

أي أضرار تنشأ عن ذلك.

إذا صادف تكرار الخدمة يوم عطلة، يتم نقل البيانات في يوم العمل التالي.   .2

يقوم المصرف بنقل بيانات تنبيهات الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية    .3
القصيرة في الوقت المحدد إلى مزود الخدمة ولكن يعتمد إيصال البيانات 
لن يكون  والتي  الخارج  الخدمة محلي وفي  المشترك على مزود  إلى جهاز 

المصرف مسؤواًل عنها.

وفق  الخدمة  مزود  إلى  المحدد  الوقت  في  البيانات  بنقل  المصرف  يقوم    .4
المرسلة  السحب  تعتمد طلبات  ولكن  المصرف ألي طلبات سحب  الستالم 
إلى أنظمة المصرف وتوصيل البيانات الناتج عن ذلك إلى جهاز العميل على 

مزود الخدمة محليًا وفي الخارج والتي لن يكون المصرف مسؤوال عنها.
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المسؤولية: ج.  

بتعويض  يلتزم  الذي  بالكامل  المشترك  مسؤولية  على  الخدمة  توفير  يتم    .1
مهما  الخدمة  استخدام  عن  الناتجة  واألضرار،  الخسائر  جميع  عن  المصرف 

كانت األسباب.

لن يكون المصرف مسؤواًل عن أي خسارة أو ضرر ينتج بشكل مباشر أو غير    .2
مباشر عن أي خلل فني أو انقطاع للخدمة.

يقر المشترك بأن المصرف ليس مسؤواًل تجاه المشترك عن اإلخفاق في توفير    .3
أي أو كل التسهيالت المتاحة بموجب الخدمة المصرفية عبر الرسائل النصية 
القصيرة والذي يعزى، سواء بشكل كلي أو جزئي ألسباب خارجة عن سيطرة 

المصرف، بما في ذلك ودون تحديد أي خلل فني أو عطل في الخدمة.

يقر المشترك بأنه في حال كان إرسال الرسالة النصية غير ناجح ألي سبب كان،    .4
لن يكون المصرف مسؤواًل عن إعادة إرسال أي بيانات حتى تاريخ االستحقاق 

التالي وبحسب التردد الذي تم التعاقد عليه.

المصرف  بإخطار  المشترك  يتعهد  المشترك،  في حالة فقدان/سرقة جهاز    .5
على  يتوجب  األطراف.  جميع  مصالح  لحماية  الواقعة  عن  وفورًا  خطيًا 
فشل  عن  الناجمة  واألضرار  الخسائر  جميع  عن  المصرف  تعويض  المشترك 

المشترك في إخطار المصرف عن فقدان أداة الخدمة.

في حالة تغيير/قطع الخدمة عن رقم/أرقام الهاتف المتحرك الخاصة    .6
بالمشترك أو الجهاز، يتعهد المشترك بإخطار المصرف كتابيًا وفورًا  عن 

الواقعة لحماية مصالح جميع األطراف. ويتوجب على المشترك تعويض 
المصرف عن جميع الخسائر واألضرار الناجمة عن فشل المشترك بإخطار 
المصرف بالتغيير/قطع الخدمة عن رقم/أرقام الهاتف المتحرك الخاص 

بالمشترك.

في حال ترك جهاز المشترك دون مراقبة، يتعهد المشترك بقفله قبل ترك    .7
الجهاز دون مراقبة. وفي حالة عدم قفل الجهاز، يكون المصرف غير مسؤول 
عن أي خرق لسرية أي بيانات/معلومات يتم إرسالها إلى جهاز المشترك. يقر 

المشترك بأن حماية هاتفه المتحرك/جهازه هي مسؤوليته لوحده.

يقر المشترك بأن ال يضمن المصرف وليس مسؤواًل عن أمن أو سرية أي بيانات    .8
يتم إرسالها إلى المشترك أو عبر الشبكة.

المتاحة إلى جهاز المشترك بشكل  البيانات  سيقوم المصرف بإرسال أحدث    .9
تنبيه أو استجابة لطلب حصول على معلومات. يقر المشترك بأنه قد ال يكون 
ذلك بالضرورة بيانات المعامالت الفعلية األحدث نظرًا إلمكانية أال تكون جميع 
أنظمة المصرف قد تم تحديثها على الفور. ولن يكون المصرف مسؤواًل عن 

أي خسارة أو ضرر تنشأ عن ذلك.

يقر المشترك بأنها/بأنه مسؤول عن أي خسائر أو أضرار تنجم عما يلي:   . 10

من  إذن  لديهم  الذين  اآلخرين  األشخاص  أو  أنفسهم  المشتركون   >  
أو  إلى  الوصول  أو  محاولة  احتيالية،  بأفعال  قاموا  الذين  المشتركين 
إتالف معلومات هامة )أي، معلومات مشتركين آخرين(. إلحاق الضرر 
بإدخال  )مثاًل  باآلخرين،  الضرر  إللحاق  الخدمة  استعمال  أو  بالخدمة 

فيروس(.

أي فيروس أو غيرها من المكونات الضارة التي قد تحدث أثناء استخدام   >  
الخدمة

إهمال المشتركين  >  
أخطاء أو نواقص في المعلومات المرسلة  >  

تأخير أو فشل نقل البيانات  >  
خرق المشتركين ألي من بنود الشروط واألحكام  >  

الرسوم والتكاليف: د.  

المثال ودون حصر  1.  يقوم المصرف بخصم رسوم بما في ذلك على سبيل 
أي مبلغ مستحق عن أي ضريبة قيمة مضافة مطبقة أو أي ضريبة مبيعات 

مماثلة أخرى )الضريبة(. وتكاليف أي تعليمات من خالل الخدمة من حساب 
المشتركين. وتكون هذه الرسوم وفق لجدول المصرف للرسوم للخدمات 
الرسوم  على  تغييرات  أي  إجراء  بحق  أيضا  المصرف  يحتفظ  المختلفة. 

وتكاليف الخدمة أو على شروط وأحكام الخدمة في أي وقت.

الخدمة  وتكاليف  رسوم  حسابه  من  الخصم  المصرف  المشترك  يخول    .2
المستخدمة مقدمًا لكل شهر وذلك في أول يوم عمل من الشهر كما هو 

محدد من قبل المصرف وفق لتقديره الخاص.

في حال عدم قيام المشترك بدفع الرسوم والتكاليف المعمول بها لمدة    .3
شهرين متتاليين يحق للمصرف إلغاء الخدمة دون الرجوع إلى المشترك.

يخول المشترك المصرف بخصم مبلغ 50 درهم/من حساب المشترك في    .4
تم  التي  الرسالة  تفاصيل  على  للحصول  خطي  طلب  فيها  يتم  مرة  كل 
إرسالها إلى الهاتف المتحرك للمشترك في أي فترة معينة، مع مراعاة عدم 

تجاوز كل فترة 2 )اثنين( شهرين ميالديين.

السرية: ه.  

يقر المشترك بأن الخدمة المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة هي ملك    .1
لإلمارات اإلسالمي  اإلمارات العربية المتحدة، الذي لديه مصلحة حقوق الطبع 
والنشر في جميع البرمجيات ومستندات الخدمة والتعديالت الالحقة بما في 

ذلك المبادئ التوجيهية للمستخدم بأي شكل من األشكال.

يوافق المشترك على أن يتعامل مع حقوق الوصول إلى الخدمة، أو الوثائق أو    .2
أي معلومات أخرى تتعلق بالخدمة بشكل خاص وسري للغاية وفي جميع 
األوقات، ويجب عليه عدم نسخ أو إعادة إنتاج ما سبق في أي شكل سواء كان 
كليا أو جزئيا وعدم السماح بالوصول إلى أي طرف آخر دون موافقة المصرف 

الكتابية المسبقة.

و.  خدمات الحساب:

1.  يوافق المشترك على أن لدى المصرف الحق في سحب أي أو كافة التسهيالت 
عن  المشترك  إشعار  بعد  أسباب،  أي  إبداء  دون   ، الخدمة  بموجب  المقدمة 
المشترك. تخضع  إلى جهاز  رسالة  إرسال  أو عن طريق  العادي  البريد  طريق 
الشروط واألحكام الواردة في هذه الشروط واألحكام ويتم تفسيرها وفقا 
التي  اإلمارة  المطبق في  النحو  المتحدة على  العربية  اإلمارات  لقوانين دولة 
يقع فيها الفرع والذي فتح فيه المشترك الحساب ذي الصلة بالخدمة. وفي 
هذه  في  للمحاكم  يكون  الخدمة،  باستخدام  يتعلق  فيما  نزاع  نشأ  حال 
اإلمارة االختصاص القضائي، شريطة أنه يجوز للمصرف، إذا ما رأى ذلك مناسبا، 
أو  المتحدة  العربية  اإلمارات  داخل  أخرى،  قضائية  والية  أي  في  دعوى  رفع 

خارجها.

يؤكد المشترك بأنه قد قرأ وفهم وقبل هذه الشروط واألحكام وهو اإلقرار   
الذي وقع عليه المفوض بالتوقيع على الطلب أعاله.

بطاقات الدفع المسبق   .23

تعريفات

ش.م.ع./اإلمارات  اإلسالمي  اإلمارات  مصرف  يعني  "المصرف"   >  
اإلسالمي أو أي من خلفائه أو المتنازل لهم؛

"حامل البطاقة" يعني الشخص الذي يتم تسمية  حساب البطاقة   >  
)كماهو معرف أدناه( باسمه من قبل المصرف ؛

"البطاقة" تعني البطاقات المدفوعة مسبقًا والبطاقات التي يمكن   >  
والتي وردت  البطاقة  المصرف لحامل  لها والصادرة من  أموال  اضافة 

على نحو أكثر تحديدا في هذه الشروط واألحكام.

"حساب البطاقة " يعني الحساب الذي يحتفظ به المصرف من أجل   >  
قيد عمليات شراء بالبطاقة، أوالسحب النقدي، وأية رسوم أخرى تطبق 

على بطاقة حامل البطاقة؛

التي هي  البطاقة  على  لالستخدام  المتاحة  األموال  يعني  "الرصيد"   >  
صافي المدفوعات التي تتم إلى حساب البطاقة والمبلغ المستخدم؛

"رقم التعريف الشخصي " هو رقم تعريف شخصي يقوم باختياره   >  
حامل البطاقة
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استخدام البطاقات

يتم  أن  ويجب  استالمها  فور  بتوقيعها  يقوم  أن  البطاقة  حامل  على   )1
استخدامها من ِقبله - حامل البطاقة -  فقط خالل فترة الصالحية المحددة 
والمرهونة بسحبها أو تغييرها من قبل المصرف في أي وقت ودون إخطار 

مسبق في حال اإلخالل بالشروط واإلجراءات.

يقوم  أن  المستفيد  على  البطاقة،  لحامل  كهدية  البطاقة  منح  حال  في   )2
بالتوقيع عليها فور استالمها كما يتم استخدام البطاقة من ِقبل المستفيد 
من  تغييرها  أو  بسحبها  والمرهونة  المحددة  الصالحية  فترة  خالل  فقط 
بالشروط  اإلخالل  إخطار مسبق في حال  ودون  أي وقت  المصرف في  قبل 
واإلجراءات، وأي إلتزامات تنشأ عن استخدام هذه البطاقة من قبل المستفيد 

فستقع على عاتق حامل البطاقة.

حساب البطاقة

دفع  عمليات  بأي  القيام  عند  البطاقة  حساب  من  بالخصم  المصرف  سيقوم 
بالبطاقة أو السحوبات النقدية.

حماية البطاقة، رقم التعريف الشخصي ورمز التفعيل

على  المصرف  ِقبل  من  التفعيل  ورمز  الشخصي  التعريف  رقم  إصدار  يتم   )1
مسؤولية العميل بالكامل.  اليتحمل المصرف مسؤولية فقدان و/أو إساءة 
استخدام البطاقة و/أو رقم التعريف الشخصي و/أو رمز التفعيل بأي شكل 

من األشكال.

لن يتحمل المصرف المسؤولية في حال استخدام بطاقة في حال فقدانها   )2
المنصوص  بالوسائل  بفقدانها  إخطار  أي  المصرف  يتلق  لم  إذا  سرقتها  أو 

عليها للقيام بذلك.

المبالغ المستردة ومطالب حاملي البطاقة

ال يتحمل المصرف المسؤولية عن السلع والخدمات التي يتم شرائها من ِقبل   )3
حامل البطاقة بالبطاقة.

القسائم/ البطاقة دفع قيمة جميع  الظروف يجب على حامل  تحت كل   )4
العمليات المنفذة من خالل شبكات الدفع األخرى

أي مطالب/منازعات ستكون باطلة إذا تم تقديمها إلى المصرف بعد شهر   )5
واحد من تاريخ تنفيذ المعامالت

شروط عامة عامة

من  موّقعة  ببطاقة  تمت  لمعامالت  بنسخ  باالحتفاظ  المصرف  يقوم  لن   )1
بتقديم  المصرف  سيقوم  نزاع،  أي  نشوء  حال  في  اآلخرى.  الدفع  شبكات 
المتنازع عليها  نسخة طبق األصل أو صورة مصغرة من قسيمة المعامالت 
كدليل وثائقي شريطة أن يتم تقديم طلب خطي لذلك إلى المصرف في 
غضون 30 يوما من تاريخ المعاملة في أي حال من األحوال لن يتم قبول هذا 

الطلب إذا تجاوز تاريخ المعاملة محل الخالف ستون )60( يومًا. 

يجب عدم استخدام البطاقة ألي غرض غير مشروع، بما في ذلك شراء السلع   )2
والخدمات التي يحظرها القانون المحلي/الوالية القضائية وأحكام الشريعة 

اإلسالمية.

تتعلق  معلومات  أية  عن  الكشف  المطلق،  تقديره  حسب  للمصرف،  يجوز   )3
لوكيله  مناسبًا  يراه  ما  حسب  البطاقة  وحامل  البطاقة  حساب  بالبطاقة، 
الشرطة  وقوات  األخرى،  القانونية  والهيئات  التنظيمية،  للسلطات  )وكالئه(، 

والوزارات االتحادية.

اإللتزامات )بشكل مباشر  أداء  المصرف مسؤواًل في حال لم يتم  لن يصبح   )4
أو غير مباشر( عند فشل أي آلة، عند معالجة البيانات نظام المعاملة، أو أي 

شيء خارج عن سيطرة المصرف، وكالئه أو المتعاقدين معهم من الباطن.

هذه الشروط واألحكام، تخضع، وتفسر وفقًا لقوانين دولة اإلمارات العربية   )5
الشريعة اإلسالمية  يتعارض مع أحكام ومبادئ  الذي ال  الحد  إلى  المتحدة، 
ره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  للمصرف. يكون لمحاكم اإلمارات  كما تفسِّ

العربية المتحدة االختصاص القضائي غير الحصري في النظر في أي نزاع  قد 
ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام.

ممثل العميل المفوض الستالم دفتر الشيكات.  )24

يحق لممثل العميل أن يستلم دفتر الشيكات فقط. أ( 

أن يقدم  أو إجراء قانوني ويجب عليه  أو مطالبة  العميل عن أي حق  يتنازل  ب(  
بطاقة هوية سارية. أيا كان ضد المصرف أو مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه 
من  التي  والمصاريف  والتكاليف  واألضرار  الخسائر  وكافة  أي  عن  وكالئه  أو 
المحتمل أو فعليًا تكبدها العميل فيما يتعلق أو نتيجة عن امتثال المصرف 
ألي التزام تنظيمي صادر عن أي مؤسسة دولية أو حكومية. ويوافق العميل 
أو  لألرباح  أية خسارة  األحوال  بأي حال من  يتحمل  لن  المصرف  أن  أيضًا على 

خسارة تعاقدية أو خاصة أو غير مباشرة أو مترتبة أو أضرار تكبدها العميل.

تفويض ممثل العميل فيما يخص خدمات مركز االتصال المصرفية واستقبال   )25
االتصال.

من  معلومات  أية  حجب  أو  تقديم  المطلق  تقديره  وفق  للمصرف  يحق  أ(  
المفوض باالتصال/إلى المفوض باستقبال االتصال.

لن يتحمل المصرف أي مسؤولية بالنسبة للمعلومات التي تم اإلفصاح عنها  ب( 
من المتصل المذكور/إلى المفوض باستقبال االتصال  وأتنازل/نتنازل صراحة 
والمطالبات  المسؤوليات  وكافة  أي  من  المصرف  وأخلي/نخلي  وبالكامل 

الناجمة عن ذلك.

أفوض/نفوض المصرف بتسجيل اتصال من يمثلني واستخدامه كدليل أمام  ج( 
المحاكم المختصة.

تخضع شروط وأحكام التفويض وتفسر وفقًا لقوانين دولة اإلمارات العربية  د( 
وأخضع/ اإلسالمية،  الشريعة  وأحكام  مبادئ  يتعارض مع  ال  وبما  المتحدة 
اإلمارات  في  المدنية  للمحاكم  الحصري  غير  القضائي  لالختصاص  نخضع 

العربية المتحدة. 

اإلفصاح عن المعلومات  )26

في  )المصرف(  ش.م.ع  اإلسالمي  اإلمارات  مصرف  بموجبه  العميل  يخول   )1
الحصول على أو اإلفصاح عن أي معلومات مالية أو قانونية أو ائتمانية تتعلق 
بالعميل، بما في ذلك أي معلومات تتعلق بعنوان أو هواتف أو فواتير كهرباء 
أو مياه تتعلق بالعميل والتحقق منها والحصول عليها أو اإلفصاح عنها كما 
يراه المصرف مناسبًا وفق تقديره المطلق. يوافق العميل على قيام المصرف 
بالحصول على وطلب ونقل والكشف عن أية معلومات تتعلق بالعميل )بما 
في ذلك المعلومات التي تحصلون عليها من أي طرف ثالث مثل أي مكتب 
ائتماني محلي أو خارجي(، إلى وبين فروع المصرف وشركته األم وشركاته 
أطراف  وأي  ووكالئه  الزميلة  وشركاته  التمثيلية  ومكاتبه  والزميلة  التابعة 
ثالثة مختارة من قبل أي منهم أو من قبل المصرف، أينما كانوا، لالستخدام 
الخاص )بما في ذلك استخدامها في ما يتعلق بتقديم أي منتجات أو خدمات 
المخاطر،  وتحليل  اإلحصائي  التحليل  وأغراض  البيانات  معالجة  أو  للعميل 
والخدمات النقدية العالمية والتعامل في األوراق المالية في أي سوق/أسواق 
لألوراق المالية وأية سلطات ودوائر أخرى ذات صلة تكون مرتبطة بذلك(. يحق 
ومكاتبه  التابعة  وشركاته  األم  وشركته  المصرف  فروع  من  وألي  للمصرف 
وشركاته  التمثيلية  ومكاتبه  التابعة  وشركاته  المصرف  فروع  من  التمثيلية 
قبل  من  أو  منهم  أي  قبل  من  مختارة  ثالثة  أطراف  أي  أو  ووكالئه  الزميلة 
المصرف بالحصول على وبنقل والكشف عن أي معلومات ائتمانية أو قانونية 

أو مالية تتعلق بالعميل. 

الحاجة  ودون  المصرف  بموجبه  العميل  يخول  أعاله،  ورد  بما  اإلخالل  دون   )2
اإلفصاح عن  أو  بالحصول على  أو شفهية  تصاريح كتابية  أية  للحصول على 
المعلومات المشار إليها في هذا البند والبند رقم )1( من أي جهة حكومية أو 
شبه حكومية أو هيئة أو منظمة أو شركة أو مكتب ائتمان أو شركة اتصاالت 
وأي مزود خدمات كشركات الكهرباء والمياه والهاتف سواء كانت داخل أو 
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تحتفظ أو من المفترض أن تحتفظ 
الجهات  هذه  مخاطبة  للمصرف  يحق  بالعميل.  والخاصة  المعلومات  بتلك 
والحصول على أو اإلفصاح عن أي من المعلومات المشار إليها في هذا البند 

والبند رقم )1( المذكورة في هذا التعهد. 
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أو  العميل  منح  بغرض  المعلومات  كل  أو  من  أي  استخدام  للمصرف  يحق   )3
يقدمها  مصرفية  خدمات  أية  أو  تسهيالت  أي  العميل  منح  في  الشروع 
المصرف أو استخدام هذه المعلومات بغرض تقييم وضع العميل االئتماني 
وتحصيل أي مبالغ أو تسهيالت مستحقة الدفع للمصرف. تظل أحكام هذا 
له  يحق  وال  العميل  ونافذة في مواجهة  و3(، سارية   2( أرقام  والبنود  البند 

إلغاؤها أو تعديلها دون الحصول على موافقة المصرف الخطية.

القانون المعمول به واالختصاص القضائي:  )27

تخضع هذه الشروط واألحكام وحسابات العميل وجميع األمور المتعلقة بها   
ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء والفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة 
اإلمارات  للمصرف وكذلك قوانين  األساسي  والنظام  المصرف  الشرعية في 
العربية المتحدة إلى الحد الذي ال تتعارض فيه مع مبادئ وأحكام الشريعة 

اإلسالمية الغراء وفي هذه الحالة فيعتد بأحكام الشريعة اإلسالمية.

مكافحة غسيل األموال:  )28

والنُّظم  واألحكام  المطبقة  القوانين  بجميع  االلتزام  المشترك  يتعهد   
واإلفصاحات التي تنص عليها قوانين مكافحة غسيل األموال في الدولة وأي 

ضوابط وإجراءات ضد غسيل األموال يحددها المصرف من آن آلخر. 

وكل  الفرع  لدى  الحساب  هذا  لفتح  الموَدعة  األموال  بأن  العميل  يؤكد   
بأي صورة  بعد هي من مصادر شرعية وال تشكل  تتمُّ فيما  التي  اإليداعات 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  األموال  غسيل  مكافحة  بقوانين  إخالاًل 

ونظام المصرف المركزي.

الملحق-التعريفات 

النموذج،  اكمال  في  لتساعدك  مختارة  تعريفات  الملحق  هذا  يتضمن  مالحظة: 
ومن الممكن الحصول على تفاصيل اوفى من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
والشرح  المالي  الحساب  لمعلومات  التلقائي  للتبادل  المشترك  االبالغ  ومعيار 

المصاحب لمعيار لإلبالغ المشترك والتوجيهات المحلية.   

من الممكن الحصول على تلك المعلومات من الرابط التالي  

http://www.oecd.org/tax/transparency/
automaticexchangeofinformation.htm

في حال كانت لديك اي استفسارات يرجى التواصل مع مستشارك الضريبي 

“صاحب الحساب” ويعني الشخص المدرج او المعرف بوصفه صاحب الحساب 
المالي من قبل المؤسسة المالية المحتفظة بالحساب، وذلك بغض النظر عن كون 

هذا الشخص يحصل على دخله من الشركة.  

وبالتالي، فعلى سبيل المثال، في حال تم ادراج صندوق او عقار كصاحب او مالك 
للحساب المالي، عندها يعتبر الصندوق او العقار هو صاحب الحساب، بداًل عن االمناء 
او مالك الصندوق او المستفيدين. وعلى نحو مشابه، في حال تم ادراج الشراكة 
بوصفها صاحب او مالك الحساب المالي فان الشراكة تعتبر صاحب الحساب بدال 

من الشركاء في الشراكة. 

يجب ان ال يتم معاملة شخص خالف 

بصفة  اخر  شخص  حساب  او  الفائدة  بغرض  حساب  مالك  او  المالية  المؤسسة 
او وسيط  استثماري  او مستشار  بالتوقيع  المخول  او  المرشح  او  الوصي  او  الوكيل 
على انهم اصحاب الحساب، على ان يتم معاملة اي شخص اخر غير المذكورين 

بوصفه صاحب الحساب 

“شركة غير مالية نشطة” وتعني شركة غير مالية نشطة، وذلك في حال استوفت 
اي من المعايير المدرجة ادناه وتشير تلك المعايير باختصار الى: 

شركة غير مالية نشطة عن طريق الدخل واألصول؛  •

شركة غير مالية للتداول العام؛  •

الشركات  او  المركزية  البنوك  او  الدولية  المنظمات  او  الحكومية  الشركات   •
المملوكة لها بالكامل؛ 

تملك شركات غير مالية لها عضوية في مجموعة غير مالية؛   •

شركات غير مالية جديدة؛   •

شركات غير مالية تم تصفيتها او نشأت عن حاالت افالس؛  •

مراكز الخزينة التي تكون لها عضوية في مجموعة غير مالية او    •

شركات غير مالية غير ربحية.   •

تصنف الشركة على انها شركة غير مالية في حال استوفت المعايير ادناه: 

او  السابقة  للسنة  المالية  غير  الشركة  اجمالي دخل  50% من  في حال كان  أ( 
فترة اعداد التقارير المالية قد حققت دخاًل سلبيًا واقل من 50% من االصول 
اعداد  فترة  او  السابقة  المالية  السنة  خالل  المالية  غير  للشركة  المملوكة 

التقارير المالية االخرى وكانت اصواًل ناتجة من الدخل  سلبي؛ 

المالية بصورة منتظمة في سوق  المالية للشركة غير  ان يتم تداول االوراق  ب( 
اوراق مالية معتمد او كانت الشركة غير المالية تابعة الحدى الشركات التي 

تزاول تجارتها بصورة منتظمة، في سوق اوراق مالية معتمد. 

بنك  او  دولية  منظمة  او  حكومية  شركة  هي  المالية  غير  الشركة  كانت  ج( 
مركزي او مملوكة بشكل كامل الحد من الشركات المذكورة مسبقًا. 

ان تكون جميع نشاطات الشركة غير المالية تتمثل بشكل اساسي )كامل او  د( 
جزئي( في تملك االسهم المتداولة او تقديم التمويل والخدمات الى واحدة 
اعمال  خالف  االعمال  او  التجارة  تمارس  التي  التابعة  الشركات  من  اكثر  او 
المؤسسات المالية، وال تعتبر الشركة مؤهلة لهذه الحالة، ان كانت تمارس 
لصناديق  مشابهة  استثمار  صندوق  على(  نفسها  تحمل  )او  نشاط  الشركة 
استحواذ  صندوق  او  االستثماري  المال  راس  صناديق  او  الخاصة  االستثمار 
مدعوم بالقروض او اي اداة استثمارية يكون الغرض منها االستحواذ او تمويل 
راس  اصول  اساس  الشركات على  تلك  فائدة في  تملك  ثم  الشركات ومن 

مالية بأغراض االستثمار. 

لديها  اعمال، كما ال يوجد  اي  بإجراء  المالية لم تقم  الشركة غير  ان كانت  هـ( 
ذلك  من  الرغم  وعلى  جديدة(  مالية  غير  )شركة  مسبق  تشغيل  تاريخ 
لتلك  اعمالها خالف  تشغيل  بغرض  االصول  مالها في  راس  باستثمار  تقوم 
المخصصة للمؤسسات المالية، وتعتبر الشركة غير المالية غير مستحقة لهذا 

االستثناء بعد مرور 24 شهر من تاريخ التأسيس االولي للشركة غير المالية. 

المالية  مؤسسة مالية في الخمس سنوات السابقة،  لم تكن الشركة غير  و( 
استئناف  او  االستمرار  بغرض  الهيكلة  اعادة  او  ألصولها  تصفية  مرحلة  في 

التشغيل في اعمال خالف تلك الخاصة بالمؤسسة المالية.

تعمل الشركة غير المالية في تمويل والتعامل بشكل اساسي مع او ألجل  ز( 
تقدم  ال  وكذلك  مالية،  مؤسسة  بأنها  المعروفة  تلك  غير  تابعة  شركات 
تمويال او خدمات ألي شركة غير مرتبطة بالشركة التابعة، شريطة ان تكون 
مجموعة الشركات التابعة تمارس بشكل اساسي اعمال تخالف تلك الخاصة 

بالمؤسسة المالية؛ او 

غير  )شركة  التالية  المتطلبات  لجميع  مستوفية  المالية  غير  الشركة  تعتبر  ح( 
مالية غير ربحية( في حال كانت: 

تم تأسيسها وتشغيلها ضمن حدود سلطة اقامتها وحصريًا ألغراض   )i(  
دينية او خيرية او علمية او فنية او ثقافية او رياضية أو تعليمية؛ او قد 
تم تأسيسها وتشغيلها ضمن حدود سلطة اقامتها وكانت منظمة 
زراعية  او  عمالية  منظمة  او  تجارة  غرفة  او  اعمال  اتحاد  او  مهنية 
الرعاية  لتعزيز  حصريًا  تعمل  منظمة  او  مدني  اتحاد  او  بستانية  او 

االجتماعية؛

تكون معفاة من ضريبة الدخل في سلطة االقامة؛   )ii(  
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او  دخلها  في  الفائدة  او  الملكية  لهم  اعضاء  او  مساهمين  تملك  )iii( ال   
اصولها؛ 

)iv( ان ال يسمح القانون واجب التطبيق لسلطة اقامة الشركة غير المالية او   
المستندات التأسيسية للشركة غير المالية في توزيع اي دخل او اصول 
للشركة غير مالية او الحصول على فائدة من شخص خاص او منظمة 
غير خيرية خالف تلك التي تخص انشطة الشركة غير المالية او لدفع 
تعويض مناسب للخدمات المقدمة او كدفعة تمثل القيمة السوقية 

العادلة لعقارات قامت الشركة غير المالية بشرائها؛ 

ان يتطلب القانون واجب التطبيق لسلطة االقامة انه، وعند تصفية او   )v(  
حل الشركة غير المالية يتم توزيع جميع اصولها على شركات حكومية 
او ان تؤول ملكيتها الى حكومة سلطة  او منظمات غير ربحية اخرى، 

اقامة الشركة غير الربحية او اي تنظيمات سياسية اخرى. 

مالحظة:  قد تكون بعض الشركات )كالشركات غير المالية االجنبية داخل االراضي 
االمريكية( مؤهلة لتكون حالة شركة غير مالية اجنبية نشطة وفق قانون االمتثال 

الضريبي االمريكي ولكن ليس وفق معيار االبالغ المشترك.

“التحكم” يتم التحكم في الشركة بصورة عامة بواسطة الشخص/االشخاص 
الطبيعيين والمسؤولين بصورة نهائية عن ملكية الفائدة )عادة على اساس نسبة 
شخص/ وجود  عدم  حال  وفي  الشركة(.  في   )%25 المثال  سبيل  )على  محددة 
المسؤول  الشخص  الفائدة، عندها يكون  للتحكم في ملكية  اشخاص طبيعيين 
عن الشركة هو المتحكم في الشركة بواسطة اي وسائل اخرى. وفي حال عدم 
وبموجب  عندها  الفائدة،  ملكية  في  للتحكم  طبيعيين  شخص/اشخاص  وجود 
الذي يشغل  الطبيعي  المبلغ هو الشخص  المشترك يكون الشخص  االبالغ  معيار 

منصب اداري رفيع بالشركة. 

المتحكمين  الطبيعيين  الشخص/االشخاص  المسؤولين هم  الشخص/االشخاص 
سلبية  مالية  غير  شركة  باعتبارها  الشركة  معاملة  تم  حال  وفي  الشركة.  في 
عندها يجب على المؤسسة المالية تحديد ما اذا كان هؤالء االشخاص المسؤولين 
هم اشخاص مبلغين ام ال. يتوافق هذا التعريف مع مصطلح “المالك المستفيد” 
المذكور في التوصية 10 من توصيات مجموعة العمل المالي )المعتمدة في فبراير 

 .)2012

او  االمناء  او  المتصرفين  هم  المسؤولين  االشخاص  يكون  الصندوق،  حالة  وفي 
اي  او  المستفيدين  فئة/فئات  او  المستفيد/المستفيدين  او  وجدوا(  )ان  االوصياء 
اشخاص طبيعيين اخرين يمارسوا التحكم النهائي والفعال في الصندوق )بواسطة 
يتم  المشترك  االبالغ  معيار  وبموجب  وانه  الملكية(،    او  التحكم  من  سلسلة 
او  والمستفيد/المستفيدين  وجدوا(  )ان  االوصياء  او  االمناء  او  المتصرفين  معاملة 
فئات المستفيدين باعتبارهم االشخاص المسؤولين عن الصندوق بغض النظر عن 

تحكمهم بأنشطة الصندوق.

االبالغ  يتطلب  الصندوق شركة، عندها  المتصرف/المتصرفين على  وفي حال كان 
المتصرف/ عن  المسؤولين  االشخاص  تحديد  بغرض  مالية  مؤسسة  المشترك 

المتصرفين واإلبالغ عنهم بكونهم االشخاص المسؤولين عن الصندوق. 

االشخاص  يعني  عنده  الصندوق،  خالف  اخرى  قانونية  ترتيبات  وجود  حال  وفي 
المسؤولين االشخاص المكافئين او من لهم مناصب وظيفية مشابهة. 

“مؤسسة تمارس نشاط الحفظ االمين لألوراق المالية” تعني الشركة المالكة 
ألصول مالية لحساب الغير كجزء اساسي من اعمالها  بحيث يكون اجمالي دخل 
الشركة ينسب الى حيازة اصول مالية وخدمات مالية ذات الصلة تساوي او تتجاوز 
قيمتها 20% من اجمالي دخل الشركة خالل اقل من:  )i( فترة ثالث سنوات منتهية 
فيها وضع  تم  التي  السنة  وقبل  المالية(  السنة  يوم من  اخر  )او  ديسمبر   31 في 

التقرير؛ او )ii( فترة تأسيس الشركة. 

“مؤسسات ايداع” تعني الشركة التي تقبل االيداعات بالصورة المعتادة كالبنوك 
او اي  اعمال مشابهة لها. 

“قانون االمتثال الضريبي األمريكي” ويعني قانون االمتثال الضريبي للحسابات 
االجنبية والذي تم وضعه وفق قوانين الواليات المتحدة االمريكية كجزء من قانون 

االمتثال  2010، وقد قام قانون  بتاريخ 18 مارس  التوظيف  التشغيل الستعادة  حوافز 
الضريبي بخلق معلومات جديدة العداد التقارير ونظم حجز الدفعات المدفوعة 

لبعض المؤسسات المالية والشركات االخرى غير االمريكية.

والمنظمات  الشركات  مثل  القانونية  الترتيبات  او  الشخص  وتعني  “الشركة” 
والشراكات والصناديق او الهيئات، ويشمل هذا المصطلح اي شخص باستثناء االفراد 

)ويعني ذلك االشخاص الطبيعيين(.

“المؤسسة المالية” وتعني مؤسسة تمارس نشاط الحفظ االمين لالوراق المالية 
على  االطالع  يرجى  معينة.  تأمين  شركة  او  استثمار  شركة  او  ايداع  مؤسسة  او 
االرشادات المحلية ذات الصلة ومعيار االبالغ المشترك وذلك للحصول على المزيد 

من التعريفات حول التصنيفات المطبقة على المؤسسات المالية. 

“شركة استثمار” وتشتمل على نوعين من الشركات:  

او  االنشطة  من  اكثر  او  واحدة  في  اساسي  بشكل  اعمالها  تمارس  شركة   )i(
العمليات التالية نيابة عن العميل 

التجارة في ادوات سوق المال )الشيكات والكمبياالت وشهادات االيداع   •  
والمشتقات المالية الخ( او العمالت االجنبية او الصرف او ادوات معدالت 
الفائدة والمؤشرات المالية او االوراق المالية القابلة للتحويل او العقود 

المستقبلية على السلع. 

ادارة الحافظات المالية الفردية والجماعية  او  •  

خالف ذلك، االستثمار او االدارة او ادارة االصول المالية او االموال نيابة عن   •  
اشخاص اخرين. 

ال تشمل هذه االنشطة او العمليات تقديم استشارات استثمارية غير ملزمة للعمالء. 

النوع الثاني من شركة االستثمار )شركة استثمار تدار بواسطة مؤسسة مالية   )ii(
اعادة  او  االستثمار  الى  اساسية  بصورة  دخلها  اجمالي  ينسب  والتي  اخرى( 
بواسطة  الشركة  ادارة  يتم  حيث  المالية  االصول  في  التجارة  او  االستثمار 
االمين  الحفظ  نشاط  تمارس  مؤسسة  او  ايداع  مؤسسة  مثل  اخرى  شركة 

لألوراق المالية او شركة تأمين معينة او شركة استثمار من الدرجة االولى.  

“شركة مالية واقعة في منطقة غير مشاركة وتدار عن طريق مؤسسة مالية   
اخرى” ويعني ذلك شركة ينسب اجمالي دخلها بصورة اساسية الى االستثمار 
او اعادة االستثمار او التجارة في االصول المالية في حال كانت الشركة: )i( تدار 

بواسطة مؤسسة مالية )ii( مؤسسة مالية غير مشاركة في السلطة.    

شركة استثمار يتم ادارتها بواسطة مؤسسة استثمار اخرى وذلك في حال كانت 
الشركة المديرة تمارس اي من انشطتها او عملياتها المشار اليها في البند )i( من 
تعريف شركة االستثمار اعاله، سواء بصورة مباشرة او من خالل مزود خدمة اخر 

نيابة عن الشركة المدارة،   

تعتبر الشركة مديرة لشركة اخرى فقط في حال كان لديها السلطة المطلقة في 
ادارة اصول الشركة االخرى )سواء بصورة كاملة او جزئية(.  وفي حال كانت الشركة 
األفراد،  او  المالية  الشركات غير  او  المالية  المؤسسات  تدار بواسطة مجموعة من 
تعتبر الشركة يتم ادراتها بواسطة شركة اخرى، وذلك ان كانت الشركة المديرة 
او شركة  المالية  لألوراق  االمين  الحفظ  نشاط  تمارس  او مؤسسة  ايداع  مؤسسة 

تأمين معينة او شركة استثمار من الدرجة االول.  

“شركة غير مالية” وتعني شركة خالف المؤسسة المالية 

“مؤسسة مالية غير مبلغة” وتعني المؤسسات المالية مثل: 

اموال  بأي  ترتبط  ال  مركزي  بنك  او  دولية  منظمة  او  حكومية  شركة   •
مستمدة من التزامات تتعلق بأي نشاطات مالية تجارية كتلك التي تشارك 
المالية  االمين لألوراق  الحفظ  او مؤسسة تمارس نشاط  ايداع  به مؤسسة 

او شركة تأمين معينة.  

صندوق  في  محدودة  مشاركة  او  التقاعد  صندوق  في  واسعة  مشاركة   •
او  او منظمة دولية  الخاص بشركة حكومية  المعاشات  او صندوق  التقاعد 

بنك مركزي او جهة مؤهلة إلصدار بطاقات ائتمان. 
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اداة استثمار جماعي مستثناة؛ او   •

صندوق امناء موثق: يكون امناء الصندوق مؤسسة مالية مبلغة وتبلغ بجميع   •
المعلومات المطلوب ابالغها فيما يخص الحسابات المبلغة للصندوق. 

اي امر آخر مذكور في القانون المحلي للدول على اساس مؤسسة مالية غير   •
مبلغة.

تقديم  بموجبها  يتم  باتفاقية  ترتبط  التي  السلطة  وتعني  مشاركة”  “سلطة 
المعلومات المذكورة في معيار االبالغ المشترك. 

“مؤسسة مالية في سلطة مشاركة” وتعني: 

اي مؤسسة دافعة للضريبة في اي سلطة مشاركة ولكن تستثنى اي فرع   )i(
للمؤسسة المالية يقع خارج نطاق السلطة، و 

اي فرع للمؤسسة المالية غير دافع للضريبة في السلطة المشاركة وذلك في   )ii(
حال كان الفرع يقع ضمن نطاق السلطة المشاركة.  

“شركة غير مالية سلبية وفق معيار االبالغ المشترك” تعني: 

شركة غير مالية غير نشطة؛ و   )i(

شركة استثمار واقعة ضمن سلطة غير مشاركة وتدار بواسطة شركة مالية   )ii(
اخرى. 

الشركات  احدى  اخرى سواء كانت  تابعة لشركة  تابعة” وتعني شركة  “شركة 
تدير االخرى او كالهما تحت ادارة مشتركة. ولهذا الغرض يشمل التحكم الملكية 

المباشرة وغير المباشرة ألكثر من 50% من اصوات وقيمة الشركة. 

من  اكثر  او  لواحد  المملوك  الحساب  المصطلح  هذا  ويعني  مبلغ”  “حساب 
او  او بواسطة شركة غير مالية سلبية على ان يكون به واحد  المبلغين  االشخاص 

اكثر من االشخاص المسؤولين بصفتهم مبلغين. 

“السلطة المبلغة” وتعني السلطة الملزمة بتقديم معلومات الحساب المالي.  

في  للضريبة  الدافعة  الشركة  ويعني  المبلغة”  السلطة  في  “الشخص 
السلطة/السلطات المبلغة بموجب قوانين الضرائب لتلك السلطة/السلطات وذلك 
يجب  الشركة.   بها  أديرت  او  تأسست  التي  للدولة  المحلية  القوانين  الى  بالرجوع 
معاملة الشركات مثل الشراكة او الشركة ذات المسؤولية المحدودة او الترتيبات 
القانونية المشابهة غير المقيمة والغراض الضرائب كمقيمين في السلطة التي تقع 
بها االدارة الفعلية لتلك الشركات. وعلى هذا النحو، وفي حال كانت الشركة غير 
النموذج مع توضيح عنوان مكتبها  مقيمة، وجب عليها  وألغراض الضرائب اكمال 

الرئيسي. 

الفاصلة  القواعد  على  االعتماد  المزدوجة  االقامة  ذات  للشركات  الممكن  من 
المذكورة في اتفاقيات الضرائب )ان امكن( لتحديد اقامتها ألغراض الضرائب. 

“الشخص المبلغ” ويعني الشخص في السلطة المبلغة ويكون خالف: 

شركة يتم تداول اوراقها المالية بصورة منتظمة في واحد او اكثر من اسواق   •
االوراق المالية المعتمدة؛

•  اي شركة تعتبر شركة تابعة لتلك المذكورة في البند )i(؛ 
شركة حكومية؛  •

منظمة دولية؛  •
بنك مركزي؛   •

مؤسسة مالية )خالف شركة االستثمار المذكورة في الفقرة الفرعية أ)6( من   •
معيار االبالغ المشترك ويتم اعتبارها كمؤسسات مالية في سلطة مشاركة. 
وخالف لذلك، تعامل تلك الشركات االستثمارية باعتبارها شركة غير مالية سلبية. 

السلطة  في  مقيمة  الشركة  تعتبر  عامة  وبصورة  الضرائب”  ألغراض  “مقيم 
االتفاقيات  السلطة )ويشمل  الضرائب، وذلك في حال كانت وفق قوانين  ألغراض 
الضريبية( تدفع او يجب ان تدفع الضرائب بسبب محل اقامتها او وجود عنوانها 
من  فقط  وليس  النوع  نفس  من  اخر  معيار  اي  او  تأسيسها  او  ادارتها  مكان  او 
المزدوجة االعتماد على  الممكن للشركات ذات االقامة  مصادر تلك السلطة. من 
اقامتها  لتحديد  امكن(  )ان  الضرائب  اتفاقيات  في  المذكورة  الفاصلة  القواعد 
ألغراض الضرائب. ويجب معاملة الشركات مثل الشراكة او الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة او الترتيبات القانونية المشابهة غير المقيمة وألغراض الضرائب، كمقيمين 

في السلطة التي يقع بها االدارة الفعلية لتلك الشركات. وكذلك يجب ان يعامل 
من  للمزيد  مقيمًا.   االمناء  من  اكثر  او  واحد  كان  حال  في  كمقيم  الصندوق 
المعلومات حول االقامة ألغراض الضريبة، يرجى التواصل مع مستشارك الضريبي 

او االطالع على الرابط التالي:

http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm 

“شركة تأمين معينة” وتعني الشركة التي تعتبر شركة تأمين )او شركة قابضة 
لشركة تأمين( والتي تقوم بإصدار او ملزمة بدفع مبالغ تتعلق بعقد تأمين بقيمة 

نقدية او عقد سنوي.

“رقم التعريف الضريبي )يشمل المكافئ الوظيفي(” ويعني رقم تعريف 
دافع الضريبة او المكافئ الوظيفي، وفي حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي، 
يتم  واألرقام  الحروف  من  مميزة  مجموعة  من  الضريبي  التعريف  رقم  يتكون 
او  االفراد  لتعريف  ويستخدم  الشركات  او  لألفراد  السلطة  قبل  من  تخصيصها 
الحصول  الممكن  من  السلطة.   لتلك  الضرائب  قوانين  تطبيق  ألغراض  الشركات 
على المزيد من التفاصيل حول ارقام التعريف الضريبي المقبولة على الرابط التالي:

http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

ال تقم بعض السلطات بإصدار رقم تعريف ضريبي، وعلى الرغم من ذلك، تستخدم 
تلك السلطات ارقام اخرى ذات مستوى من السرية بمستوى مكافئ في التعريف 
على  يحتوي  ان  على  المستخدم  الرقم  نوع  عن  كمثال  الوظيفي(.  )المكافئ 

الشركات/االعمال/رقم تسجيل الشركة/رقم.

1. اسم المتعامل

توقيــع المتعامــل 
وختــم الشــركة

2. اسم المتعامل

توقيع المتعامل

 3. اسم 
المتعامل

توقيع المتعامل

4. اسم المتعامل

توقيع المتعامل
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