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ر
الشوط واألحكام العامة للحسابات والخدمات
المرصفية اإلسالمية

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR
ACCOUNTS AND ISLAMIC BANKING SERVICES
These (the “Terms and Conditions”) and any agreed amendments
thereof from time to time shall apply to the Accounts and banking
services and govern the relationship between the Bank and the
Customer.
The Bank shall notify the Customer when adding an addendum to
these Terms and Conditions for the purpose of adding any additional
terms and conditions for any type of accounts and banking services
that are not specified by these Terms and Conditions or for the
completion thereof (the “Addendum”) at any time but provided that
the terms and conditions of such Addendum shall not contradict with
the laws , the Central Bank’s directions and regulations and the rules
and principles of Islamic Shari’a by displaying the Addendum at the
branches of the Bank, on the Bank’s website and/or by any other
acceptable means of notification of such Addendum. The Customer
shall be deemed to have accepted the changes stipulated in the
Addendum if the Customer does not close all his/her Accounts with
the Bank or utilizes any of the banking services within 15 banking
days of notification reception.
Unless provided to the contrary in these Terms and Conditions, the
changes shall take effect upon the expiry of the above-mentioned
period.

ر
ر
الت يتم االتفاق
ترسي هذه الرسوط واألحكام (“الرسوط واألحكام“) وتعديالتها ي
عليها من ن
حي آلخر عىل الحسابات والخدمات المرصفية وتخضع لها العالقة فيما
ن
.بي البنك والمتعامل
عىل البنك إخطار المتعامل نف حال إضافة ملحق إىل هذه ر
الرسوط واألحكام من
ي
وقت آلخر بهدف إضافة رشوط وأحكام خاصة بأي نوع من الحسابات أو
الخدمات المرصفية غي المشمولة بهذه ر
الرسوط واألحكام أو بهدف إكمالها
(“الملحق“) رشيطة أال تتعارض رشوط وأحكام الملحق مع أحكام القانون أو
 ويتم ذلك،تعليمات وأنظمة المرصف المركزي أو أحكام ومبادئ ال ررسيعة اإلسالمية
ن
ن
ن
 أو/ون للبنك و
من خالل عرض الملحق يف فروع البنك أو يف الموقع االلكي ي
ا
 ويعد المتعامل قابل.بالتغييات باستخدام أية وسيلة أخرى مقبولة لإلخطار
بالتغييات الواردة ن يف الملحق إذا لم يغلق جميع حساباته المفتوحة لدى البنك أو
ً
ً
قام باستخدام أي من الخدمات المرصفية خالل خمسة ر
) يوما مرصفيا15( عرس
،من تاري خ إخطاره بالتغييات
ر
ر
الت يتم االتفاق
ترسي هذه الرسوط واألحكام (“الرسوط واألحكام“) وتعديالتها ي
عليها من ن
حي آلخر عىل الحسابات والخدمات المرصفية وتخضع لها العالقة فيما
ن
.بي البنك والمتعامل

A. DEFINITIONS AND INTERPRETATION
1. Definitions and Interpretation
1.1 Definitions: In these Terms and Conditions, the following terms
shall have the following meanings
“Account(s)” means any bank account(s) opened and operated by the
Customer with the Bank in accordance to the rules and Principles of
Islamic Shari’a, these Terms and Conditions of the Bank and where
the context requires, shall include the Current Account, Saving
account, call account, and/or the Mudarabah Accounts (either for a
specified or unspecified period, such as Investment Deposit
Account,).
“Account Opening Application” means the account opening
application (whether in paper or electronic form) in the Bank’s
prescribed format as is issued by the Bank from time to time and
signed by the Bank and the Customer or otherwise confirmed or
accepted by them.

 تعريفات وتفسي- أ
 التعريفات و التفسي-1
تعت التعابي التالية ما يقابلها عند استخدامها نف هذه ر
ن
الرسوط
ي
 ي: التعريفات1-1
.واالحكام
ن
يعت أي حساب (حسابات) مرصفية يتم فتحه وتشغيله
“الحساب
(الحسابات)” ي
ً
ر
ر
من قبل المتعامل وفقا لمبادئ وأحكام الرسيعة اإلسالمية وهذه الرسوط واألحكام
أو حسابات المضاربة سواء كانت/ ويشمل ذلك الحساب الجاري و،لدى البنك
،محددة المدة أو غي محددة المدة ومنها حساب وديعة االستثمار وحساب التوفي
ً
.وذلك وفقا لما يقتضيه سياق النص
ً
ن
يعت طلب فتح الحساب (سواء كان خطيا أو وفق نموذج
“طلب فتح الحساب” ي
ن
ون) وفق النموذج الذي يحدده البنك والصادر عنه من وقت آلخر والموقع
إلكي ي
.عليه من البنك والمتعامل أو المؤكد أو المقبول منهما بأي طريقة أخرى
ن
.يعت العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 ي:”“الدرهم

“AED” means the lawful currency of the United Arab Emirates.
“Agent (S)” means, any third party required and/or appointed via
contract by the Bank to provide any part of the Service or to support
Internet Banking or to operate or manage the Account, Card, PIN,
TPIN, SMS PIN or any of the banking services.

ن
ن
معي من البنك تربطه
أو/يعت أي طرف ثالث مطلوب و
 “الوكالء” ي/“"الوكيل
عي
عالقة تعاقدية لتقديم أي جزء من الخدمات أو لدعم الخدمات المرصفية ر
الشخص أو رمز
االنينت أو لتشغيل أو إدارة الحساب أو البطاقة أو رمز التعريف
ي
ن
الهاتف أو رمز التعريف بخدمة الرسائل النصية القصية أو لتقديم أي من
التعريف
ي
.الخدمات المرصفية

“ATM” means an automated teller machine, cash handling machine
or any Card operated machine or device whether belonging to the
Bank or other participating banks or financial institutions nominated
from time to time by the Bank, which accepts and/or dispenses cash
and cheques in addition to the provision of other banking services.

“جهاز الرصاف اآلىل” ن
آىل أو أية آلة أو جهاز يعمل بواسطة
يعت أي جهاز رصاف ي
ي
ًي
 سواء كان خاصا بالبنك أو بأية بنوك أو مؤسسات مالية أخرى يحددها،البطاقات
أو يرصف النقد والشيكات/ وهو الجهاز الذي يقبل و،البنك من وقت آلخر
.باإلضافة إىل تقديم الخدمات المرصفية األخرى

“Authorised Person” means a person authorized in legal form by the
Customer (whether in the Account Opening Application or otherwise)
to act on behalf of the Customer in relation to the Account(s) and any
transactions in relation to such Account(s).

ن
يعت أي شخص يفوضه المتعامل بصورة قانونية (سواء ن يف
“الشخص المفوض” ي
طلب فتح الحساب أو غي ذلك) للترصف بالنيابة عن المتعامل فيما يتعلق بالحساب
.)(الحسابات) وأية تعامالت فيما يتعلق بذلك الحساب (الحسابات

“Bank” means El Nilein Bank, Abu Dhabi or any of its branches,
subsidiaries or its successors and assigns.

ابوظت أو أي من فروعه أو ر
ن
ن
الرسكات التابعة له أو خلفاءه
النيلي
يعت بنك
ري
“البنك” ي
.أو األشخاص الذين يتنازل لهم
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“Banking Day” means any day on which the Bank is open for business
in the UAE.

ً
ن
ن
يعت أي يوم يكون فيه البنك مفتوحا للعمل ن يف اإلمارات العربية
“اليوم
المرصف” ي
ي
.المتحدة

“Beneficiary” means the intended recipient of funds as transferred by
the Bank upon the instructions of the Customer via an ATM or
through the use of a Card or the other services offered under these
Terms and Conditions.

ن
يعت المتسلم المقصود لألموال المحولة من البنك بناء عىل تعليمات
“المستفيد” ي
آىل أو من خالل استخدام البطاقة أو
من المتعامل من خالل جهاز رصاف ي
الخدمات األخرى المعروضة بموجب هذه ر
.الرسوط واألحكام

“Card” means any card issued by the Bank or a third-party card of a
direct debit type to enable the Customer to access various services,
including but not limited to, cash withdrawals, other banking services
and account related information, from various interfaces provided or
arranged by the Bank.

ن
تعت أية بطاقة خاصة صادرة عن البنك أو بطاقة طرف ثالث من نوع
“البطاقة” ي
ر
ن
بطاقة السحب المباش من الرصيد لتمكي المتعامل من الوصول إىل مختلف
الخدمات بما ن يف ذلك وبدون حرص السحوبات النقدية ودفع ثمن المشييات
والخدمات المرصفية األخرى والمعلومات المتعلقة بالحساب من مختلف أجهزة
.الت يوفرها البنك أو يقوم بيتيبات بخصوصها
االتصال اآللية ي

“Cardholder” means a customer or Supplementary Nominee to
whom a Card has been issued.

ن
.يعت أي متعامل أو حامل بطاقة فرعية صدرت البطاقة باسمه
“حامل البطاقة” ي

“Cash Withdrawal” means a cash withdrawal from an account
maintained with the Bank using teller counters, ATMs, and other cash
dispensing outlets made available by the Bank.

ن
يعت أية سحوبات نقدية من أي حساب لدى البنك تتم
“السحوبات النقدية” ي
الت
باستخدام أمناء الصندوق أو أجهزة الرصاف اآل يىل أو منافذ رصف النقد األخرى ي
.يوفرها البنك
ن
.يعت مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
“المرصف المركزي” ي

“Central Bank” means the Central Bank of the UAE.
”Cheque” means and refers to a written, dated, and signed
instrument that directs a bank to pay a specific sum of money to the
bearer of the instrument.

"الشيك" ن
يعت ويشي إىل صك مكتوب ومؤرخ وموقع يوجه البنك لدفع مبلغ
ي
ن
.معي من المال لحامل الصك
يعت أي بند نف هذه ر
ن
.الرسوط واألحكام
ي
“البند“ ي

“Clause” means a clause of these Terms and Conditions.
“Clearing” means the process of moving funds from an account with
one bank to an account with a different bank through a cheque. In
UAE the clearing system is referred to ICCS – Image Cheque Clearing
System.
“Cooling off Period” means aperiod of time after agreeing to the
Product and/or Service that allows a Consumer to reconsider the
purchase and to withdraw from the contract without suffering any
undue costs, obligations or inconvenience. The Cooling-off Period
begings immediately after signing of the contract.

ن
تعت عملية نقل األموال من حساب لدى بنك واحد إىل حساب لدى
"المقاصة" ي
ن
 يشار إىل نظام،  يف دولة اإلمارات العربية المتحدة.بنك آخر من خالل شيك
. نظام مقاصة الشيكات الصورية- ICCS المقاصة
ن
 أو الخدمة/ تعت الفية الزمنية بعد الموافقة عىل المنتج و
"فية السماح بااللغاء" ي
ن
ر
تسمح للمستهلك بإعادة النظر يف عملية الرساء واالنسحاب من العقد دون
التعرض ألي تكاليف أو ن
 تبدأ فية السماح بااللغاء.مير له
اليامات أو إزعاج ال ر
ر
.مباشة بعد توقيع العقد

“Current Account or saving or call account means the Islamic current
account(s), structured on the concept of Qard as per rules and
Principles of Islamic Shari’a opened and maintained by the Customer
(lender) with the Bank (borrower).

ن
يعت الحساب (الحسابات) الجاري
“الحساب الجاري او االدخار او الغي ًالمقيم” ي
ر
الذي يقوم عىل أساس “القرض” وفقا ألحكام ومبادئ الرسيعة اإلسالمية والذي
.)قيض
يفتحه المتعامل (المقرض) ويحتفظ به لدى البنك (الم ر

“Customer” means an IndividualCorporate Customer who is the
account holder named in the Account Opening Application.

ن
يعت أي متعامل من األفراد يكون صاحب الحساب المسىم ن يف طلب
“المتعامل” ي
.فتح الحساب
ن
.تعت أي تعليمات صادرة من المتعامل إىل البنك
“تعليمات المتعامل” ي

“Customer’s Instructions” means any instruction given by the
Customer to the Bank.
“Deposit” means funds deposited in an Account or any other account
maintained with the Bank at any point of deposit made available by
the Bank.

ن
يعت المبالغ المودعة ن يف الحساب أو ن يف أي حساب آخر مفتوح لدى
“اإليداع” ي
.البنك من خالل أية نقطة إيداع يعمل البنك عىل توفيها

“Fatwa and Shari’a Supervisory Board” means the Bank’s Fatwa and
Shari’a Supervisory Commiitte.

تعت هيئة الفتوى والرقابة ر
ن
ر
.الرسعية للبنك
“هيئة الفتوى والرقابة الرسعية” ي

“Financial Transaction” means an entry or set of entries or
transaction causing movement of funds and affecting the balance(s)
in the Account(s), whether directly initiated manually, automatically,
electronically or remotely transmitted via the channels made
available by the Bank.

ن
تعت أي قيد أو مجموعة قيود أو عملية تؤدي إىل تحريك األموال
“العملية المالية” ي
ن
ر
 سواء تمت مباشة بطريقة،)وتؤثر عىل الرصيد (األرصدة) يف الحساب (الحسابات
.الت يوفرها البنك
يدوية أو آلية أو إلكيونية أو تمت عن بعد بواسطة القنوات ي

“Foreign Currency” means any currency approved by the Bank other
than “AED”.

ن
.تعت أي عملة يوافق عليها المرصف غي الدرهم
“العملة األجنبية” ي

“Internet Banking Instructions” means documentation, operating

ن
“تسهيالت التعريف” ن
الهاتف ورمز
تعت رمز تعريف الدخول ورمز التعريف
ي
ي
شخص وأية تسهيالت
التعريف بخدمة الرسائل النصية القصية ورقم تعريف
ي
.تعريف أخرى فيما يتعلق بالخدمة
ً
ً
ن
.يعت أي متعامل يكون شخصا طبيعيا
“المتعامل الفرد” ي
ن
يعت المستندات أو تعليمات التشغيل أو التوجيهات المرجعية فيما
“التعليمات” ي
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any other identification facilities in relation to the Service
“Individual Customer” means a customer who is a natural person.
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instructions or reference guidelines relating to Internet Banking,
issued by the Bank in any written form or in the guide on the Bank’s
Internet Banking site
“Internet” means a computer network consisting of a worldwide
network of computer networks to facilitate data transmission and
exchange.
“Internet Banking” means a secured Internet based electronic service
offered by the Bank which enables the Customer to connect with the
Bank via the Internet to undertake Financial Transactions and NonFinancial Transactions with the Bank from remote locations.

والت يتم إصدارها من قبل البنك وتكون
يتعلق بالخدمات المرصفية ر
عي اإلنينت ي
ن
عي اإلنينت
بأية صيغة خطية أو يف الدليل الخاص بموقع الخدمات المرصفية ر
.الخاص بالبنك
“اإلنينت“ ن
تعت شبكة كمبيوتر مؤلفة من شبكة عالمية من شبكات الكمبيوتر
ي
.لتسهيل إرسال وتبادل البيانات
ن
تعت خدمة إلكيونية آمنة تعتمد عىل اإلنينت
“الخدمات المرصفية ر
عي اإلنينت” ي
ن
عي اإلنينت للقيام بالعمليات
بالبنك
االتصال
من
المتعامل
لتمكي
ويقدمها البنك
ر
.المالية وغي المالية مع البنك من مواقع بعيدة
ن
.الت يتم إيداعها ن يف حساب وديعة االستثمار
تعت األموال ي
“وديعة االستثمار” ي

“Investment Deposit” means the funds invested in the Investment
Deposit Account.
“Investment Deposit Account” means the deposit Account (term
deposit Account) based on Mudarabah opened and maintained by
the Customer with the Bank for a pre-specified period.
“Investment Period” means a period of six or twelve calendar months
or any other period approved by the Bank as may be selected by the
Customer in respect of the tenure of an Investment Deposit.

ن
يعت حساب وديعة (حساب وديعة آجلة) يقوم عىل
“حساب وديعة االستثمار” ي
. يفتحه المتعامل ويحتفظ به لدى البنك لمدة محددة ابتداء،صيغة المضاربة
ً
ً
اثت ر
ن
ن
عرس شهرا ميالديا أو أي مدة
تعت فية مؤلفة من ستة أو ي
“مدة االستثمار” ي
.أخرى يوافق عليها البنك حسب اختيار المتعامل بخصوص مدة وديعة االستثمار

” Investment Risk Reserves” means the reserve maintained by the
Bank of the Mudarabah Accounts Holders' Share in the Profit in order
to maintain a certain level of profits and protection against future
losses incurred by the Mudarabah Account holders in accordance
with Clause 16.3.

ن
االحتياط الذي يحتفظ به البنك من حصة
يعت
“احتياط مخاطر االستثمار” ي
ي
ي
ن
معي من
أصحاب حسابات المضاربة من األرباح بغرض المحافظة عىل مستوى
ً
 وذلك وفقا،األرباح والحماية من الخسارة المستقبلية ألصحاب حسابات المضاربة
.3-16 للبند

“Islamic Shari’a” means the provisions of Islamic law derived from the
Holy Qur’an, Prophetic Tradition "Sunnah", or binding authority of
the dicta and decisions of the Prophet Mohammed (peace be upon
him), ijma, or “consensus” of the community of Islamic scholars, and
the qiyas, or analogical deductions as well as other Islamic law
evidence, as may be determined or deduced by the Bank’s Fatwa and
Islamic Shari’a Supervisory Board.

ر
“الرسيعة اإلس المية” تع ن يت األحك ام الفقهي ة المس تنبطة باجته اد الفقه اء م ن الق رآن

“Joint Account” means an account opened in the name of two or
more Customers.

متعاملي أو ر
ن
ن
.أكي
يعت أي حساب مفتوح باسم
“الحساب المشيك” ي

“Login ID” Such identification number/name used for identifying a
Customer when used in conjunction with a PIN.

ن
رمز التعريف المستخدم للتعرف عىل المتعامل/يعت رقم
“رمز التعريف للدخول” ي
.الشخص
ف
التعري
رمز
مع
عند استخدامه باالشياك
ي
ن
ن
الطرفي رأس المال (“رب
تعت المشاركة ن يف األرباح بحيث يقدم أحد
“المضاربة” ي
ن
خيته ومهارته
المال“) أو “المستثمر يف المضاربة“) بينما يقدم الطرف اآلخر ر
 ويتم.)“وجهده الستثمار رأس المال المذكور (“المضارب“أو “مدير المضاربة
ن
توزي ع األرباح (إن وجدت) ن
الطرفي وفق النسب الشائعة المتفق عليها أما
بي
ن
الخسارة المالية (إن وجدت) فيتحملها المستثمر يف المضاربة لوحده إذا لم تكن
راجعة إىل تعدي المضارب أو تقصيه او مخالفته ر
لرسوط التعاقد ويخرس المضارب
.جهده ووقته

“Mudaraba” means a partnership in profit in which one party
provides capital (“Rab-al-Maal” or “Mudarabah Investor”) and the
other party provides its expertise, skill and effort in the investment of
such capital (“Mudarib” or “Mudarabah Manager”). Profit, if any, is
shared between the parties as per an agreed common ratio. Unless
financial loss (if any) is not due to the Mudarib ‘s negligence,
Infringement or violation of the terms and conditions of the contract,
it shall be borne solely by the Mudarabah investor while the Mudarib
will lose his efforts and time spent.

الك ريم أو الس نة النبوي ة المطه رة أو الثابت ة باإلجم اع أو المس تنبطة بالقي اس أو بغ يه
 و ال ت تح ددها أو تس تنبطها هيئ ة الفت وى والرقاب ة ر،الرسعية
م ن األدل ة ر
الرسعية
ي ي
.للبنك

“Mudarabah Accounts” means subject to Clause 16.2(a) the
Investment Deposit Account, and any other accounts opened on
Mudarabah basis.

ن
“حسابات المضاربة” ن
 حساب وديعة االستثمار،) (أ1-16 االليام بالبند
 مع،تعت
ي
.وحساب التوفي وأي حسابات أخرى قائمة عىل صيغة المضاربة

“Non-Financial Transaction” means any transaction made by the
Customer with the Bank which does not cause movement of funds or
affect the balance(s) in the Account(s), whether initiated manually,
automatically, electronically or remotely transmitted to the Bank via
channels made available by the Bank or transmitted via Internet
Banking services relating to the Account(s) and/or other business
activities with the Bank. This will include mail message which will be
treated as a Customer’s Instruction.

ن
تعت أي عملية ينفذها المتعامل مع البنك وال تؤدي إىل
“العملية غي المالية” ي
ن
 سواء،)تحريك األموال أو تؤثر عىل الرصيد (األرصدة) يف الحساب (الحسابات
الت يوفرها
 إلكيونية أو تمت عن بعد بواسطة القنوات ي، آلية،تمت بطريقة يدوية
عي اإلنينت فيما يتعلق بالحساب
البنك أو من خالل الخدمات المرصفية ر
عي
 ويشمل هذا األمر الرسائل ر.أو أنشطة األعمال األخرى مع البنك/(الحسابات) و
ن
. والت تتم معاملتها عىل أنها تعليمات من المتعامل
ر
الييد اإللكي ي
ون ي

“Payment” means a transfer of funds by the Bank from a Customer
Account to a Beneficiary pursuant to Customer’s instructions.

ن
يعت تحويل األموال من قبل البنك من حساب المتعامل إىل أي مستفيد
“الدفع” ي
ً
. وفقا لتعليمات المتعامل

“Payment Instruction” means banking payments on behalf of a
customer which may include, but are not limited to bank cheques,
bank drafts and telegraphic transfers.

“تعليمات الدفع” ن
والت تشمل
تعت الدفعات المرصفية بالنيابة عن المتعامل
ي
ي
.اليقية
وبدون حرص الشيكات المرصفية والكمبياالت المرصفية والتحويالت ر
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“Password” means a secret code consisting of alpha and/or numeric
values which allows a customer to access Internet Banking services.

“كلمة المرور” ن
أو أرقام يسمح للمتعامل/تعت رمز شي مكون من حروف و
ي
.عي اإلنينت
بالدخول إىل الخدمات المرصفية ر

“Phonebanking” means the Service, which is accessed through the
telephone to Cardholders whose accounts are domiciled in the UAE
providing Account and general information, fund transfer facilities
and any other banking services that may be provided by the Bank
through the telephone.

عي الهاتف” ن
عي
الت يمكن الوصول إليها ر
“الخدمات المرصفية ر
تعت الخدمة ي
ي
ن
لحامىل البطاقة الذين يوجد لديهم حسابات يف اإلمارات العربية
الهاتف بالنسبة
ي
المتحدة لتقديم معلومات عن الحساب ومعلومات عامة وتسهيالت تحويل
.األموال وأي خدمات مرصفية أخرى قد يقدمها البنك من خالل الهاتف

“PIN” means a personal identification number issued to the
Cardholder which allows a customer to access the Bank’s computer
system through Internet Banking, ATMs or other electronic services
provided by the Bank, and includes any PIN substituted by the
Customer.

“رمز التعريف الشخص” ن
الشخص الصادر لحامل البطاقة
يعت رمز التعريف
ي
ي
ي
والذي يسمح للمتعامل بالدخول إىل نظام الكمبيوتر التابع للبنك من خالل
اآلىل أو الخدمات اإللكيونية
الخدمات المرصفية ر
عي اإلنينت أو أجهزة الرصاف ي
شخص يتم استبداله من
تعريف
رمز
أي
يشمل
وهو
،البنك
الت يقدمها
األخرى ي
ي
. قبل المتعامل
ن
يعت سعر رصف العملة المعنية الفوري ن يف سوق الرصف
“سعر الرصف السائد” ي
.)العالىم (حسب الحال
المحىل أو
ي
ي

"Prevailing Exchange Rate" means the spot exchange rate of the
relevant currency in the local or global exchange market (as the case
may be).
"Prevailing Exchange Rate of the Bank" means the exchange rate of
the relevant currency in force at the Bank as announced in its
branches and/or website.

ن
يعت سعر رصف العملة المعنية النافذ لدى
“سعر الرصف نالسائد لدى البنك“ ي
ن
.أو موقعه اإللكيو ين/البنك والمعلن يف فروعه و

“Profit Calculation Period” means, in relation to a Mudarabah
Account, a period of one, three, six, nine or twelve calendar months
or any other period as may be required by the Customer at the
Account opening date and approved by the Bank, It is the period in
relation to which profits on the Mudarabah Funds shall be calculated
from the realized profits.

ن
تعت فيما يتعلق بأي حساب مضاربة فية مؤلفة من شهر أو
“مدة حساب األرباح“ ي
ً
ً
ً
اثت ر
ن
عرس شهرا ميالديا أو أي مدة أخرى وفقا لما يطلبه
ثالثة أو ستة أو تسعة أو ي
الت يتم احتساب
 و ي المدة ي،المتعامل عند فتح الحساب ويوافق عليه البنك
.أرباح عىل أموال المضاربة بخصوصها من األرباح المحققة
ّ
ن
للتعرف عىل المتعامل
رمز لتعريف المستخدم/يعت رقم
“رمز التعريف للدخول” ي
.الشخص
عند استخدامه باالشياك مع رمز التعريف
ي

“Purchase” means any purchasing transaction of goods or obtaining
services being paid by a Cardholder by the use of a any Card.
“Profit Payment Date” means the date on which the Bank pays the
Mudarabah Account holder’s share of the realized and distributed
Profits which shall be determined as per the rules applied by the Bank
and agreed upon with the Mudarabah Accounts holders.
“Schedule of Fees”: means the table announced in the Bank's
branches and/or its website that includes commissions, fees,
deductions, deductible charges and expenses that are deducted from,
imposed or charged to the Account or due to the Bank for the
banking services provided in accordance with these Terms and
Conditions or for opening and operating Accounts or providing
specific banking services or personal banking services, as may be
amended from time to time by addressing at least a two-month
notice to the Customer prior of the effective date of such
amendment. The Customer shall be deemed to have accepted such
amendment if he continued in opening any accounts with the Bank or
benefiting from such services after this period. This shall be done
subject always to the Central Bank’s regulations. The Internet Banking
fees may not be included in the Schedule of Fees and the Bank may
designate another schedule for the same but they shall be subject to
the same rules applied on other services concerning the amendment
of the charges.
“Scheme” means the Card payment scheme operated by the Bank
and supported by UAE Switch, GCC Switch or any other countries
Switch.

ن
يعت التاري خ الذي يدفع فيه البنك حصة صاحب حساب
“تاري خ دفع األرباح” ي
 وهو يتحدد وفق المطبق لدى البنك، والموزعة،المضاربة من األرباح المحققة
.والمتفق عليه مع أصحاب حسابات المضاربة
ن
ن
 ن:”“جدول الرسوم
ون
أو موقعه اإللكي ي/يعت الجدول المعلن يف فروع البنك و
ي
الت
 والمصاريف ي، التحميالت، االستقطاعات، الرسوم،والذي يتضمن العموالت
تقتطع من أو تفرض أو تحمل عىل الحساب أو تستحق األداء للبنك مقابل
ً
وفقا لهذه ر
الرسوط واألحكام أو مقابل فتح وتشغيل
الخدمات المرصفية المقدمة
والت
 ي، الحسابات أو تقديم خدمات مرصفية محددة أو خدمات مرصفية شخصية
قد يجري تعديلها من ن
حي آلخر ليرسي التعديل للمستقبل بعد إخطار المتعامل به
ً
 ويعد بالتعديل إذا استمر فاتحا،قبل شهرين عىل األقل من تاري خ نفاذ التعديل
ً
ألي من الحسابات لدى المرصف بعد ًالمتعامل قابال المدة المذكورة أو مستفيدا
 وهذا جميعه بما ال يتعارض مع تعليمات المرصف.من الخدمات بعد تلك المدة
 ًاإلنينت قد ال تكون مشمولة،عي خاص
 إن رسوم الخدمات المرصفية ر.المركزي
بجدول الرسوم وقد يفرد لها البنك جدوال لكن ينطبق عليها ما ينطبق عىل غيها
.من الخدمات بالنسبة لتعديل الرسوم
ن
يعت برنامج الدفع بالبطاقات الذي تقوم بتشغيله انظمة الدفع االلية ن يف
“ ر
الينامج “ ي
.الخليج أو أي دول أخرى
دولة اإلمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون
ير
ن
.20  و19 ،18 المعت المحدد ن يف البنود
“الخدمة “يكون لهذة الكلمة

“Service” has the meaning ascribed to that term in the Clause 18, 19
and 20.
“Service Fee” means, in respect of these Terms and Conditions, the
service fees payable to the Bank by the Customer.

يعت فيما يتعلق بهذه ر
ن
 رسوم الخدمة المستحقة،الرسوط واألحكام
“أجر الخدمة” ي
.للبنك من المتعامل

“SMS PIN” means the identification number issued to the Customer,
which allows a customer to utilize the SMS Service.

ن
يعت الرمز الصادر إىل المتعامل
“رمز التعريف بخدمة الرسائل النصية القصية” ي
.والذي يسمح له باستخدام خدمة الرسائل النصية القصية

“Software” means a set of written programs, procedures or rules and
associated documentation relating to the operation of a computer

ن
اليامج أو اإلجراءات أو القواعد المكتوبة والمستندات
تعت مجموعة ر
“ ر
اليمجيات” ي
.المرتبطة بها والمتعلقة بتشغيل نظام كمبيوتر
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system.
“Statement of Account”: means the periodic statement sent to the
Customer by the Bank via mail or collected directly by the Customer
or the electronic statement dispatched by the Bank to Customer’s email registered with the Bank based on his selective period or it is the
statement obtained by the Customer via Internet Banking, showing
particulars of the Financial Transactions conducted under the
Account during a certain period, including debits connected to
various payments and transfers made through the Internet Banking
services, phone Banking, SMS Service and other banking services.
“Supplementary Nominee” means a person nominated by a
Cardholder to be issued with a supplementary Card.
“SWIFT” means Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications, a computer network which provides Interbank
communication facilities worldwide.
“TAKHARUJ” means the sale of the Mudarabah Account holder's
common share in the assets of Mudarabah pool (and the general
pool), investment risk reserves and others, and the amount obtained
by the Mudarabah Account holder shall be the return of Takharuj.
“TPIN” means a telephone identification number issued to the
Customer which allows a customer to access Phone-banking and
other related services provided by the Bank.
“UAE” means the United Arab Emirates.
“User” means one or more individuals, authorized by the Customer
who is/are assigned a Password, PIN and User Identification issued by
the Bank to access Internet Banking.

ن
يعت الكشف الدوري الذي يقوم البنك بإرساله إىل المتعامل عن
 ي:”“كشف حساب
مباشة من قبل المتعامل أو الكشف الكيونن
ر
الييد أو يتم الحصول عليه
طريق ر
ي
ن
ون المسجل للمتعامل لدى البنك عىل
الذي يقوم البنك بإرساله إىل ر
الييد اإللكي ي
الت ينتقيها المتعامل أو هو الكشف الذي يحصل عليه المتعامل من
أساس الفية ي
 وهو الذي يعرض تفاصيل المعامالت،عي اإلنينت
خالل الخدمات المرصفية ر
 بما ن يف ذلك عمليات الخصم،الت أجريت عىل الحساب خالل فية معينة
المالية ي
الت تتم من خالل الخدمات
المتعلقة بالمدفوعات المختلفة
والتحويالت ي
ن
 وغيها من، خدمة الرسائل القصية،المرصف
 الهاتف،عي اإلنينت
المرصفية ر
ي
.الخدمات المرصفية
ن
يعت أي شخص يسميه حامل البطاقة إلصدار بطاقة
“حامل البطاقة الفرعية” ي
.فرعية له
ن
يعت جمعية االتصاالت المالية العالمية ن
بي البنوك و ي شبكة كمبيوتر
“سويفت” ي
ن
.عالىم
تقدم خدمات االتصاالت بي البنوك عىل نطاق
ي
ن
يعت بيع صاحب حساب المضاربة لحصته الشائعة ن يف موجودات وعاء
“التخارج” ي
(والوعاء العام) ن
،واحتياط مخاطر االستثمار
باح
ر
األ
معدل
احتياط
وف
المضاربة
ي
ي
ي
 وما يحصل عليه صاحب حساب المضاربة عند التخارج هو مقابل،وغيها
.التخارج
ن
ن
ن
اتف الص ادر لحام ل البطاق ة وال ذي
اتف” يع يت رم ز التعري ف اله ي
“رم ز التعري ف اله ي
يس مح للمتعام ل بال دخول إىل الخ دمات المرصفية ع ري اله اتف والخ دمات األخ رى
.الت يقدمها البنك
ذات الصلة ي
ن
.تعت دولة اإلمارات العربية المتحدة
م” ي.ع.“إ
ً
ً
ً
“المس تخدم” يع ن يت شخص ا واح دا أو أك ري مفوض ا م ن قب ل المتعام ل وال ذي ي تم
شخص أو رم ز تعري ف مس تخدم ص ادر ع ن
تخص يص كلم ة م رور ل ه أو رم ز تعري ف
ي
.عي اإلنينت
البنك للدخول إىل الخدمات المرصفية ر

“User Identification” means the Customer's Identification number
advised by the Bank to the Customer for the purposes of
identification within Internet Banking.

ن
يعت رم ز تعري ف المتعام ل ال ذي يبلغ ه البن ك ب ه ألغ راض
“رمز تعريف المستخدم” ي
.عي اإلنينت
المرصفية
لخدمات
التعرف عليه أثناء استخدام ا
ر

“Weightings” means weightings or weights on which the Mudarabah
Accounts Holders Share in the Profit is distributed among the
Mudarabah Accounts holders (as defined in Clause 16.3).

“اليجيح ات” تع ن يت اليجيح ات أو األوزان ال يت ي تم ع ىل أساس ها توزي ع حص ة
ً
أص حاب حس ابات المض اربة م ن األرب اح ب ن
ي أص حاب حس ابات المض اربة (وفق ا
)16-3 للوارد ن يف البند

1.2 Interpretation
Unless the context requires otherwise, the following rules shall apply:
(a) Where two or more persons constitute the expression the
“Customer”, all covenants, agreements, undertakings,
stipulations, obligations, conditions and other provisions
hereof and their liability herein shall be deemed to be made
by and be binding and applicable respectively on them
jointly and each of them severally and shall also be binding
on and applicable to their personal representatives,
successors and/or assigns jointly and severally.
(b) Reference to any person including the Customer, the Bank
and/ or any other persons and/or legal entities shall include
the personal representatives, successors and/or assigns of
such person.
(c) Reference to any person shall include any corporation, firm,
partnership, society, association, statutory body and
agency, whether local or foreign.
(d) The clauses and other headings herein are for ease of
reference only and shall not affect the interpretation of any
provision hereof.
(e) Reference to a statutory provision includes reference to any
modification, consolidation or re-enactment of it for the
time being in force, and all statutory instruments or orders
made pursuant to it.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

 التفسي2-1
: ترسي القواعد التالية،ما لم يتطلب سياق النص خالف ذلك
(أ) إذا كان ت عب ارة “المتعام ل” تع نت شخص ن
 ف ن ه تعت ري جمي ع،ي أو أك ري
ي
ن
ر
واالليامات واالشياطات والضمانات والرسوط وغيه ا
التعهدات واالتفاقيات
من األحك ام نف ه ذه ر
الرسوط واألحك ام ومس ؤوليات أولئ ك األش خاص بموج ب
ي
ه ذه ر
الرس وط واألحك ام ع ىل أنه ا ص درت ع ن أولئ ك األش خاص وأنه ا ملزم ة
وناف ذة بح ق ك ل م نه م بالتكاف ل والتض امن كم ا تك ون ملزم ة وناف ذة ع ىل
ن
ي الشخص ن
الممثل ن
ابعي لك ل م نهم
أو المتن ازل له م الت/أو الخلف اء و/يي و
.بالتكافل والتضامن
أو أي/أو البن ك و/(ب) تش مل اإلش ارة إىل أي ش خص بم ا ن يف ذل ك المتعام ل و
ي الشخص ن
أو هيئ ات قانوني ة الممثل ن/أش خاص آخ رين و
أو/أو الخلف اء و/يي و
.المتنازل لهم المرصح لهم من قبل ذلك الشخص
(ج) تش مل اإلش ارة إىل أي ش خص أي ة رشك ة أو مؤسس ة أو رشاك ة أو جمعي ة أو
. سواء كانت محلية أو أجنبية،هيئة قانونية أو وكالة
(د) إن البن ود والعن اوين األخ رى نف ه ذه ر
الرسوط واألحك ام ي لغ رض س هولة
ي
.اإلشارة فقط ولن تؤثر عىل تفسي أي رشط منها
ن
انون اإلش ارة إىل أي تع ديل أو تغي ي أو إض افة
(ـه) تشمل اإلشارة إىل
أي ننص ق ي
ً
علي ه وال ذي يك ون ناف ذا يف الوق ت المع ن يت باإلض افة إىل جمي ع المس تندات
ً
.القانونية أو األوامر الصادرة وفقا له
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(f)

Words importing the singular meaning shall where the
context so requires include the plural and vice-versa.

ً
 وفق ا،لت تشي إىل المفرد صيغة الجم ع والعك س ص حيح
(و) تشمل الكلمات ا ي
.لما يقتضيه سياق النص
ن
.الجنسي الجنس اآلخر
الت تشي إىل أحد
(ز) تشمل الكلمات ي

(g) Words importing any gender shall include all genders.
(h) Where a word or phrase is defined, its other grammatical
forms have a corresponding meaning.
(i)

 ف نه يكون للصيغ القواعديه األخرى،(ح) إذا كانت أية كلمة أو عبارة معرفة
.منها
ن
تعت اإلشارة إىل “شهر“ اإلشارة إىل شهر ميالدي
(ط) ي

References to “month” shall mean references to a
Gregorian month

B. ACCOUNTS
2. Opening of Account
2.1 The Bank may open one or more Mudarabah Accounts for the
Customer, and may open Current Account for the resident Customer
in the UAE (in accordance to the Central Bank’s definition of the word
“Resident” as may from time to time be amended) and subject
always to the laws of the UAE and the Central Bank’s regulations
without any contradiction with the provisions and principles of the
Islamic Shari'a.

 الحسابات-ب
 فتح الحساب-2
ً
ً
 وأن يف تح حس ابا جاري ا،  يج وز للبن ك أن يف تح حس ابات مض اربة للمتعام ل2-1
للمتعام ل المق يم ن يف اإلم ارات العربي ة المتح دة (وفق ا لتعري ف المرصف المرك زي
لكلم ة "مق يم" وفق ًا لم ا ق د يج ري تعديل ه م ن وق ت آلخ ر) م ع االل نيام دائم ًا بق ن
واني
اإلم ارات العربي ة المتح دة وأنظم ة المرص ف المرك زي بم ا ال يتع ارض م ع أحك ام
ومبادئ ر
.الرسيعة اإلسالمية

2.2 The Customer shall duly complete and sign (or otherwise confirm
or accept) the Account Opening Application and submit all
documents as are required pursuant to the opening of the Account,
following which the Account may be opened subject to fulfillment of
such conditions as determined by the Bank from time to time and
shall be agreed upon with the Customer. The Bank may either accept
or reject the Customer’s application at its sole discretion without
giving any reasons therefore in this respect. In case of acceptance,
the Bank shall sign on the account opening application for approval.

 يل نيم المتعام ل بم لء والتوقي ع أص وال ع ىل طل ب ف تح الحس اب (او ع دا ذل ك2-2
ً
تأكيده أو قبوله) وتقديم جميع المستندات المطلوبة وفقا لمتطلبات ف تح الحس اب
وبع د ذل ك يمك ن ف تح الحس اب م ع االل نيام بتنفي ذ ر
الرسوط ال يت يح ددها البن ك م ن
 وللبن ك أن يقب ل طل ب المتعام ل بف تح.وقت آلخر وي تم االتف اق عليه ا م ع المتعام ل
الحس اب أو أن يرفض ه وف ق خي اره المنف رد ب دون إعط اء أي ة م ريرات ن يف ه ذا
ن
وف ح ال القب ول ف ن ه يج ب أن يوق ع البن ك ع ىل طل ب ف تح الحس اب
 ي.الخص وص
.بقبوله

2.3 An Individual Customer may open an Account in its own name or
jointly with other Individual Customers.

ن
املي أف راد
 يمك ن ف تح أي حس اب ف ردي باس م ف رد واح د أو باالش ياك م ع متع3-2
.أخرين

2.4 The Bank may upon the Customer’s request, and subject to the
Bank’s discretion and any applicable minimum or average balance
requirements or service fees, open additional accounts under the
Customer’s name. Unless agreed otherwise, each account shall be
deemed as being independent of the other Accounts and such
Accounts shall be governed by these Terms and Conditions and shall
collectively be referred to herein by the term “Account”.

 بن اء ع ىل طل ب المتعام ل وم ع مراع اة خي ار البن ك وأي ة متطلب ات تتص ل بالح د4-2
ن
 ف ن ه يمك ن للبن ك ف تح،األدن للرص يد أو متوس ط الرص يد أو أج ور خدم ة ناف ذة
 ف ن ك ل، وم ا ل م ي تم االتف اق ع ىل خ الف ذل ك.حس ابات إض افية باس م المتعام ل
ا
حساب من هذه الحس ابات يعت ري مس تقل ع ن اآلخ ر وتخض ع ه ذه الحس ابات له ذه
الرس وط واألحك ام ويش ار إليه ا مجتمع ة نف ه ذه ر
ر
الرس وط واألحك ام بعب ارة
ي
"."الحساب

2.5 In case the Customer closes the account and does not receive the
amount of the credit balance in the account or the amount due at the
time of the closure, the Bank shall serve a notice to the Customer to
his address provided to the Bank to be present in the Bank to receive
such amount. If the Customer doesn’t receive the said amount within
one calendar month from the date of such notice, the Bank shall be
authorized to issue a payment order with an amount equivalent to
the credit balance less (i) the payment order issue fee, and (ii) the
costs of the registered mail, and to dispatch the payment order by
the registered mail to the Customer’s last known mailing address as
provided by the Customer to the Bank. If the credit balance is not
sufficient to cover the said expenses; it will be transferred to the
charity fund of the Bank. If later on the Customer requests such
amount, it will be paid to him from the charity fund of the Bank if
such fund maintains a sufficient balance; otherwise, it will be paid by
the Bank within 5 (Five) Banking Days.
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 و ع دم تس لمه لمبل غ الرص يد المت وافر ن يف، ن يف ح ال إغ الق المتعام ل الحس اب5-2
 ف ن ه يج ب أن يخط ره البن ك ع ىل،الحس اب أو للمبل غ ال ذي يس تحقه عن د اإلغ الق
عنوان ه ال ذي زود ب ه البن ك ن
 ف ذا ل م يق م.برصورة الحض ور إىل البن ك ليتس لم المبل غ
 ف ن البن ك س يكون مخ وال بإص دار أم ر دف ع،ب ذلك خ الل ش هر واح د م ن اإلخط ار
) رس وم إص دار ام ر ال دفع و1( بمبلغ يعادل حساب الرصيد المتوافر مخصموما من ه
باليي د المس جل إىل آخ ر عن وان زوده
 وأرس ال أم ر ال دفع ر،اليي د المس جل
) تكلف ة ر2(
ن
ن
 ف ذا كان الرصيد المتوفر يف حس اب المتعام ل ال يك يف لتغطي ة تل ك.المتعامل للبنك
 وأذا طال ب ب ه، ف ن المبل غ يح ول إىل حس اب الخ يات ل دى البن ك،التك اليف
المتعامل بعد ذلك ف نه يدفع ل ه م ن ه ذا الحس اب إن ك ان ب ه رص يد وأال دف ع البن ك
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2.6 The Customer must inform the Bank of any change in the
information provided by the Customer at the time of opening an
Account or any other customer identification or due diligence
documentation previously delivered to the Bank, including (without
limitation) any changes to the Customer’s name, identification
documents, address, telephone numbers, constitutional documents,
shareholding structure, beneficial ownership and the powers of any
Authorised Signatories. The Customer must provide the Bank with
any additional forms, documents and other evidence relating to such
changes as the Bank may request, in form and substance satisfactory
to the Bank. Any changes shall only be effective when actually
received and accepted by the Bank

 يجب عىل العميل إبالغ البنك بأي تغيي ن يف المعلوم ات المقدم ة م ن العمي ل ن يف2.6
وق ت ف تح الحس اب أو أي وث ائق أخ رى لتحدي د هوي ة العمي ل أو العناي ة الواجب ة ت م
 بم ا ن يف ذل ك (ع ىل س بيل المث ال ال الحرص ) أي تغي يات، تس ليمها مس بقا إىل البن ك
وث ائق الهوي ة والعن وان وأرق ام الهوات ف والوث ائق الدس تورية، تط رأ ع ىل اس م العمي ل
وهيك ل المس اهمة والملكي ة المس تفيدة وص الحيات أي م ن المفوض ن
.ي ب التوقيع
يج ب ع ىل العمي ل تزوي د البن ك ب أي نم اذج ومس تندات وأدل ة أخ رى إض افية تتعل ق
 ال تك ون أي. ش كال ومض مونا مرض يا للبن ك،ب التغييات ال يت ق د يطلبه ا البن ك
.تغييات سارية المفعول إال عند استالمها فعليا وقبولها من قبل البنك

 يجب عىل العميل إبالغ البنك عىل الفور ن يف حالة حدوث ذلك؛2.7

2.7 The Customer must immediately inform the Bank in case;
(a) The Customer becomes unemployed or loses the primary
source of the Customer’s income; and

ئيس لدخل العميل؛ و
(أ) إذا أصبح العميل عاطال عن العمل أو فقد المصدر الر ي
.(ب) فقد العميل أو سيفقد قريبا وضع اإلقامة ن يف دولة اإلمارات العربية المتحدة

(b) The Customer has lost or will shortly lose residency status
in the United Arab Emirates.
2.8 The Bank reserves the right, and the Customer authorizes the
Bank, to debit their Account in case the Bank credits any funds to an
Account of the Customer due to computer system error, technical
error or malfunction, human error, clearing system error, fraud by
the Customer or a third party or any other reason, in each case
without any liability. This is detailed further under section 9
“Erroneous Entries” under these terms and conditions.

 ن يف الخص م م ن حس ابه ن يف حال ة، ويف وض العمي ل البن ك، يح تفظ البن ك ب الحق2.8
قي ام البن ك بإي داع أي أم وال ن يف حس اب العمي ل مس رب خط أ ن يف نظ ام الكمبي وتر أو
خط أ ف نت أو عط ل أو خط أ ر
مرس ي أو خط أ ن يف نظ ام المقاص ة أو احتي ال م ن قب ل
ي
ن
 ي تم تفص يل. يف ك ل حال ة دون أي مس ؤولية،العميل أو طرف ثالث أو أي سرب آخر
 "اإلدخ االت الخاطئ ة" بموج ب ه ذه ر9 ذل ك مش كل أك ري تح ت القس م
الرس وط
.واألحكام

2.9 Accounts operated by Illiterate Customers / Persons of
Determination shall process their transactions before the concerned
officer in the Bank by using fingerprint and seal (if any). In order to
protect the interest of the customer, the Bank shall not issue any
cheque books, Debit /Credit Card, or telephone-banking service for
them, except through an official proxy. Any exception will need to be
approved by the bank’s senior management.

 أص حاب الهم م معالج ة/  يج ب ع ىل الحس ابات ال يت ي ديرها العم الء األمي ون2.9
مع امالتهم أم ام الموظ ف المخ تص ن يف البن ك باس تخدام بص مة اإلص بع والخ تم (إن
 ال يج وز للبن ك إص دار أي دف اتر ش يكات أو، من أج ل حماي ة مص لحة العمي ل.)وجد
.ىم
 إال م ن خ الل وكي ل رس ي، ائتم ان أو خ دمات مرصفية هاتفي ة له م/ بطاق ة خص م
.يجب أن تتم الموافقة عىل أي استثناء من قبل اإلدارة العليا للبنك

2.10 The Customer agrees that ENB has ownership rights and
interests with respect to Account identification numbers and has the
right and privilege to modify or altogether change Account
identification numbers.

 يواف ق العمي ل ع ىل أن بن ك النيل ن2.10
ي لدي ه حق وق ملكي ة ومص الح فيم ا يتعل ق
بأرقام تعريف الحساب وله الحق واالمتياز ن يف تعديل أو تغيي أرقام تعريف الحس اب
.تماما

3. Deposits and Withdrawals

 االيداعات و السحوبات-3
ً
نقدا أو بموج ب ش يكات أو تحوي ل مرص فن
 يقبل البنك اإليداعات من المتعامل1-3
ي
 ويمك ن قب ول اإلي داعات م ن.أو م ن خ الل أي م ن الممارس ات المرصفية المعت ادة
 م ا ل م يك ن هن اك،الغ ي ن يف حس ابات المتعام ل ب دون أي ة مس ؤولية ع ىل ع اتق البن ك
تعد أو تقصي ومخالفة لهذه ر
.الرسوط واألحكام من قبل البنك

3.1 The Bank shall accept deposits from the Customer in cash,
cheques, bank transfer or by any of the customary banking practices.
Deposits by third parties into the Customer’s account may be
accepted without any responsibility to the Bank, unless the Bank
neglects, infringes or otherwise violates these Terms and Conditions.
3.2 The Bank may supply chequebooks, payment instruments and
related materials to the Customer in accordance with these Terms
and Conditions.

 يمك ن للبن ك تزوي د المتعام ل ب دفاتر ش يكات وس ندات دف ع و الم واد ذات2-3
ً
وفقا لهذة ر
.الرسوط و االحكام
العالقة

3.3 Subject to these Terms and Conditions, drawings from each type
of Account can be made by the Customer or by any Authorised
Person by using any of the modes made available by the Bank,
including but not limited to using the Card, withdrawal slips, cheques,
standing instructions, pay orders or electronic instructions, through
the channels made available by the Bank, including but not limited to
branches, Internet Banking, ATMs, mobile banking, Phone-banking or
by such other modes or channels as shall be made available by the
Bank from time to time subject to:

 مع االل نيام به ذه ر3-3
 يمك ن للمتعام ل او ألي ش خص مف وض،الرسوط و االحك ام
إج راء س حوبات م ن ك ل ن وع م ن الحس ابات باس تخدام أي ة طريق ة م ن الط رق ال يت
يوفره ا البن ك بم ا ن يف ذل ك وب دون حرص البطاق ة أو قس ائم الس حب أو الش يكات أو
التعليم ات القائم ة أو أوام ر ال دفع أو التعليم ات اإللكيوني ة و ذل ك م ن خ الل
القن وات ال يت يوفره ا البن ك بم ا ن يف ذل ك وب دون حرص نق اط البي ع أو الف روع أو
اآلىل أو الخ دمات المرصفية ع ري
الخدمات المرصفية ر
عي اإلنينت أو أجهزة الرصاف ي
الرس ائل النص ية القص ية أو الخ دمات المرصفية ع ن طري ق اله اتف الع ادي أو بأي ة
:يىل
وسائل أو قنوات أخرى يوفرها البنك من وقت آلخر مع مراعاة ما ي

(a) the specific features, restrictions, terms and conditions
applicable to the relevant Account; and

ن
(أ) المزايا المحددة والقيود ر
المعت؛
والرسوط واألحكام النافذة عىل الحساب
ي

(b) the Bank’s maximum daily withdrawal limit permitted by
the Bank and fees or charges for the relevant Account, shall
be as specified in the Schedule of Fees.

ول األقص المس موح ب ه م ن قب ل البن ك ورس وم
(ب) ح د الس حب الي ي
ً
الس حب أو أج وره بخص وص الحس اب المع ن يت وفق ا لم ا ه و مح دد ن يف
.جدول الرسوم
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3.4 No amounts shall be credited to the Customer’s Account until the
Bank has received the amount in cash or its equivalent. Upon
accepting negotiable instruments under realization, the Bank shall act
as the Customer’s collecting agent and assumes no responsibility for
realization of such deposits unless the same is due to the Bank's
negligence, infringement or otherwise violation of these Terms and
Conditions.

ً
 لن يتم تقييد أية مبالغ ن يف حساب المتعامل حت يتسلم البنك المبلغ نقدا أو م ا4-3
ً
 ول دى قب ول البن ك أوراق ا مالي ة قي د التحص يل ف ن ه يترصف بص فته،يق وم مقام ه
وكي ل تحص يل لص الح المتعام ل وال يتحم ل أي ة مس ؤولية تج اه ع دم تحص يل قيم ة
تل ك األوراق م ا ل م يك ن ذل ك راجع ًا إىل تعدي ه أو تقص يه أو مخالفت ه له ذه ر
الرسوط
.واألحكام

3.5 The Bank may convert all foreign currency deposits or transfers to
the Account at the Prevailing Exchange Rate of the Bank for such
currency at the deposit or transfer date.

 يج وز للبن ك تحوي ل أي ة إي داعات أو تح ويالت بالعمل ة االجنبي ة إىل الحس اب5-3
.وفق سعر الرصف السائد لدى البنك لتلك العملة ن يف تاري خ اإليداع أو التحويل

3.6 The Bank shall have the right to freeze or suspend operation of
the Account and to refuse all or some of the deposits, credits and
withdrawals if the Customer is in breach of any of these Terms and
Conditions or if;

 يمتل ك البن ك الح ق ن يف تجمي د أو تعلي ق تش غيل الحس اب و رف جمي ع أو6-3
بع اإلي داعات والمب الغ المض افة إىل رص يد الحس اب والس حوبات من ه إذا ك ان
المتعامل نف حالة إخالل بأي من هذه ر
الرسوط واألحكام أو إذا
ي

(a) any instructions given to the Bank are ambiguous,
conflicting or not acceptable as per agreed upon or
announced with the Bank;
(b) if the Bank suspects that there may be any fraud or illegality
in any transactions (including, without limitation any breach
of the Central Bank regulations relating to money
laundering); or
(c) if the Bank requires any further instructions, information or
documentation, in form and content satisfactory to the
Bank but the Customer has failed to provide the same or

(أ) كانت أية تعليمات صادرة إىل البنك غامضة أو متضاربة أو غي مقبولة
ً
ً
(ب) إذا اش تبه البن ك وفق ا للمتف ق علي ه أو وفق ا للمعل ن عن ه ل دى البن ك أو بأن ه ق د
ن
ن
يك ون هن اك أي احتي ال أو ع دم قانوني ة يف أي ة تع امالت ( بم ا يف ذل ك وب دون حرص
أي إخالل بلوائح المرصف المركزي فيما يتعلق بغسيل
(ت) إذا طل ب البن ك أي ة تعليم ات أو معلوم ات أو مس تندات األم وال) أو إض افية
ن
المقبولي للبنك والمتعامل ولم يقم
وفق الصيغة والمضمون
(ث) إذا أص در المرص ف المرك زي أو أي ة جه ة حكومي ة المتعام ل بتق ديمها أو
.مختصة أخرى تعليمات للقيام بذلك

(d) if such instruction is issued by the Central Bank or any other
competent authority
3.7 The Bank shall be entitled, in its sole discretion, to refuse any
instrument or deposit and/or limit the amount permitted to be
deposited and/or return any deposit or any part thereof at any time
and from time to time

أو/ يح ق للبن ك أن ي رف وف ق خي اره المنف رد أي أداة تحص يل أو إي داع و7-3
أو إع ادة أي ة إي داعات أو أي ج زء منه ا ن يف أي/تحدي د المبل غ ال ذي س يتم إيداع ه و
.وقت ومن وقت آلخر

3.8 The Bank should accept the Customer’s instruction allowing a
third party to withdraw funds from the Account, but only if such
instructions are in a form acceptable to the Bank and on the
condition that the Customer shall indemnify the Bank for all actual
damages that may be sustained by the Bank as a result of executing
such instructions, as herein provided or otherwise as required by the
Bank.

 ع ىل البن ك قب ول تعليم ات المتعام ل ال يت تس مح الي ط رف ثال ث مس حب8-3
األم وال م ن الحس اب لك ن فق ط إذا كان ت تل ك التعليم ات وف ق ص يغة مقبول ة ل دى
البنك وعىل رشط أن يقوم المتعامل بتع وي البن ك ع ن جمي ع ن
األرصار الفعلي ة ال يت
ن
 كم ا ه و منص وص علي ه ف ه ذه ر،ق د تلح ق ب ه نتيج ة تنفي ذ تل ك التعليم ات
الرسوط
ي
.واألحكام

4. Collections and Remittances

 عمليات التحصيل و التحويل-4

4.1 Bank cheques and negotiable instruments drawn to the order of
the Customer and deposited (by such mode as shall be made
available by the Bank) in the Account shall be accepted as collection
items, unless agreed otherwise by the Bank and in accordance with
the banking practices prevailing at Islamic banks operating in the
UAE. The Bank has the right to reject cheques, drafts or any other
securities drawn to the order of a third party. The Bank maintains the
right to debit any Account with any unpaid and non-collected items in
addition to the Bank's charges, without assuming any responsibility in
case of non-collection of such items, unless the same is due to the
Bank's negligence, infringement or otherwise violation of these
Terms and Conditions.

 تقب ل الش يكات المرصفية واألوراق التجاري ة القابل ة للت داول المس حوبة ألم ر1-4
المتعام ل وال يت ي تم إي داعها (بالوس يلة ال يت يوفره ا البن ك) ن يف الحس اب كبن ود
ً
تحصيل ما لم يتفق مع البن ك ع ىل خ الف ذل ك وفق ا لألع راف المرصفية الس ارية ن يف
 وللبن ك الح ق ن يف رف.البن وك اإلس المية العامل ة ن يف اإلم ارات العربي ة المتح دة
.الش يكات أو الح واالت أو أي ة ض مانات أخ رى مس حوبة ألم ر أي ط رف ثال ث
ويح تفظ البن ك ب الحق ن يف خص م أي ة بن ود غ ي مدفوع ة وغ ي محص لة باإلض افة إىل
رس وم البن ك المعلن ة م ن أي حس اب ب دون تحم ل أي ة مس ؤولية ن يف حال ة ع دم
ً
تحص يل تل ك البن ود م ا ل م يك ن ذل ك راجع ا إىل تع دي البن ك أو تقص يه أو مخالفت ه
لهذه ر
.الرسوط واألحكام

4.2 Drawings against cheques under collection shall only be allowed
after their actual realization. The Bank shall have the right to refuse
to honor any cheque, instrument or instruction if the signature
thereon or any entry, alteration or endorsement thereon is not
acceptable to the Bank or if the funds available in the Account are
insufficient.

 ال يس مح بالس حوبات مقاب ل ش يكات قي د التحص يل إال بع د التحص يل الفع يىل2-4
 ويمل ك البن ك الح ق ن يف رف المص ادقة ع ىل أي ش يك أو س ند أو.لتل ك الش يكات
تعليم ات إذا ك ان التوقي ع عليه ا أو أي قي د أو تغي ي أو تظه ي عليه ا غ ي مقب ول ل دى
.البنك أو إذا كانت األموال المتوافرة ن يف الحساب غي كافية

4.3 The Bank shall pay the actual number of telex/SWIFT transfers or
the bank drafts/cheques received in favour of the Customer after
deducting the announced banking fees/charges and commissions

/ س ويفت أو الح واالت/  ي دفع البن ك المبل غ الفع يىل حس ب التحوي ل ال ري يف3-4
 الرس وم/الش يكات المرص فية ال يت يتس لمها لص الح المتعام ل بع د خص م األج ور
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incurred by the Bank.
4.4 In the event the Bank agrees to accept bills, cheques, drafts or
instruments drawn on banks outside the UAE (the “Foreign
Instruments”) for clearing or collection, the Customer irrevocably and
unconditionally acknowledges and agrees as follows:

.الت يتكبدها البنك
المرصفية والعموالت المعلن عنها أو ي
 ن يف حال ة موافق ة البن ك ع ىل قب ول الكمبي االت أو الش يكات أو الح واالت أو4-4
الس ندات المس حوبة ع ىل البن ك خ ارج اإلم ارات العربي ة المتح دة ("الس ندات
 ف ن المتعامل يقر ويوافق مش كل غ ي قاب ل،األجنبية") لغرض المقاصة أو التحصيل
ر
:يىل
لإللغاء وغي مرسوط عىل ما ي

(a) the clearing or collection of Foreign Instruments is
dependent upon the laws and practices of the country or
state in which the drawee bank is located.

(أ) أن المقاصة أو تحصيل السندات األجنبية يعتمد عىل ق ن
واني وأع راف البل د
الت يقع فيها البنك المسحوب عليه؛
أو الدولة ي

(b) the Bank may accept Foreign Instruments for clearing or
collection at its absolute discretion and solely as a facility to
the Customer at its request from time to time. The Bank
reserves the right to refuse any Foreign Instrument at its
discretion or to return any Foreign Instruments at any time;

(ب) يمك ن للبن ك قب ول الس ندات األجنبي ة للمقاص ة أو التحص يل وف ق خي اره
ً
.المطل ق لتس هيل أم ور المتعام ل حرص ا وبن اء ع ىل طلب ه م ن وق ت آلخ ر
ويح تفظ البن ك ب الحق ن يف رف أي س ند أجن ر يت وف ق خي اره الخ اص أو إع ادة
أية سندات أجنبية ن يف أي وقت من األوقات؛

(c) the Bank assumes no responsibility for the realization of
any Foreign Instrument deposited with it or for the value
given by a foreign bank or for any mail or communication
delays, loss of mail or courier, operating errors, clearing
system delays or losses or for any charge, expense or loss,
unless the same is due to the Bank's negligence,
infringement or otherwise violation of these Terms and
Conditions; and

(ج) ال يتحم ل البن ك أي ة مس ؤولية بخص وص تحص يل أي س ند أجن ر يت م ودع
لدي ه أو بخص وص قيمت ه ال يت يح ددها أي بن ك أجن ر يت أو بخص وص أي ت أخي
ن
اليي د أو م ن
اليي د أو المراس الت أو فق دان الرس ائل المرس لة ع ري ر
يف تس لم ر
ن
الييدي ة أو ع ن األخط اء التش غيلية أو الت أخي يف نظ ام
خ الل خدم ة الط رود ر
المقاص ة أو ع ن الخس ائر أو ع ن أي ة رس وم أو مص اريف أو خس ائر م ا ل م تك ن
راجعة لتعدي البنك أو تقصيه أو مخالفته لهذه ر
الرسوط واألحكام؛ و

(d) In certain countries, the laws and/or regulations related to
clearing of cheques may be with recourse and, even when
funds have been made available, the drawee bank may
return the cheque or recall the paid-up funds subsequently.
4.5 The Bank shall credit all the incoming remittances and negotiable
instruments of the Customer into the Accounts in the currency of
such Accounts unless the Bank receives contrary instructions from
the Customer. The deposit shall be at the Prevailing Exchange Rate of
the Bank on the same day of deposit.
4.6 The Bank shall have the right to reject to pay for any draft or
transfer if the name of the beneficiary and the Account number does
not match the Bank’s record or for any other reason.
4.7 All the transfers affected by the Bank according to the Customer’s
instructions or otherwise undertaken by the Customer shall be at the
Customer’s expense and responsibility, and the Bank shall not be
responsible if the amounts credited to the side of the credit balance
in the Customer's accounts are lower than required due to the
charges or decline in value, and the Bank shall not be responsible if
the Customer was unable to avail other funds on account of any
restrictions issued by the concerned authorities.
4.8 The Bank and it correspondents, in cases other than the
negligence, infringement or otherwise violation of these Terms and
Conditions, shall not be liable for the consequences of any
irregularity, delay, mistake, telegraphic error, omission or
misinterpretation that may arise, and from and against any loss,
which may be incurred through its correspondents failing properly to
identify the persons named in the instructions or retailing the funds,
should the Bank or its correspondents deem such retention
expedient, pending confirmation of the identity of any person or of
the above instruction by a letter or otherwise.
4.9 In the event that all or any of the transfers is unpaid and refunded
to the Bank, the Customer shall only be entitled to claim the value
thereof at the prevailing buying rate of the day when the refund
takes place. The refund shall not be affected until the Bank has
received definite advice from its correspondents that the funds are
unpaid and that the original instructions have been cancelled.
4.10 The Customer may be required to complete forms provided by
the Central Bank when depositing foreign instruments drawn in
certain countries or in certain currencies.
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ن
أو األنظم ة المتعلق ة بمقاص ة/واني و
(د) يمك ن ن يف بل دان معين ة أن تك ون الق
،الش يكات متض منة ح ق الرج وع ح ت ن يف حال ة ت وفي األم وال لرصف الش يك
.ويمكن للبنك المسحوب عليه إعادة الشيك و استعادة المبالغ المدفوعة
 يل نيم البن ك بقي د ق يم جمي ع األوراق التجاري ة القابل ة للتظه ي و الح واالت5-4
ال واردة إىل المتعام ل ن يف الحس ابات وف ق عمل ة تل ك الحس ابات م ا ل م يتس لم البن ك
 وي تم اإلي داع وف ق س عر الرصف الس ائد ن يف ت اري خ.تعليم ات مغ ايرة م ن المتعام ل
.اإليداع
 يمتلك البنك الحق ن يف رف سداد أية حوال ة أو كمبيال ة إذا ك ان اس م المس تفيد6-4
.أو رقم الحساب ال يتطابقان مع سجالت البنك أو ألي سرب اخر
ً
 تك ون جمي ع التح ويالت ال يت يق وم به ا البن ك وفق ا لتعليم ات المتعام ل أو ال يت7-4
 ع ىل حس اب ومس ؤولية المتعام ل إذا كان ت المب الغ،يق وم به ا المتعام ل بنفس ه
المقي دة ن يف جان ب الرص يد اول ن يك ون البن ك مس ؤوال المت وافر ن يف حس ابات المتعام ل
.أق ل م ن المطل وب مس رب الرس وم أو ذات ن يف حال ة ع دم تمك ن المتعام ل اقيم ة أق ل
كم ا ل ن يك ون البن ك مس ؤوال م ن االس تفادة م ن المب الغ األخ رى مس رب أي ة قي ود
.صادرة من السلطات المعنية
 نف غ ي ح االت التع دي أو مخالف ة ه ذه ر8-4
 فل ن يك ون البن ك،الرسوط و األحك ام
ي
ن
مسؤولي عن نتائج أية مخالفة أو ت أخي أو خط أ أو خل ل
والبنوك المراسلة التابعة له
رف أو إغف ال أو تفس ي خ اط وال ذي يمك ن أن تنش أ عن ه أي ة خس ارة يتكب دها
ب ي
المتعام ل نتيج ة لع دم ال تمكن م ن التع رف أص وال ع ىل هوي ة األش خاص الم ذكورة
أس مافهم ن يف التعليم ات أو االحتف اا ب األموال إذا اعت ري البن ك أو البن وك المراس لة
التابع ة ل ه أن ذل ك االحتف اا مطل وب بانتظ ار التأك د م ن هوي ة أي ش خص أو م ن
.التعليمات المذكورة أعاله بموجب أي خطاب أو غي ذلك
 ف ن ه، ن يف حال ة ع دم س داد وأع ادة جمي ع أو بع المب الغ المحول ة إىل البن ك9-4
يمك ن للمتعام ل المطالب ة بقيمته ا فق ط وف ق س عر ر
الرساء الس ائد ن يف ت اري خ إعادته ا
ً
ً
 وال يمكن تنفيذ عملية إعادة المبالغ المحولة حت يتس لم البن ك إش عارا مح ددا.إليه
م ن البن وك المراس لة التابع ة ل ه ب أن األم وال المحول ة ل م تس دد وأن ه ت م إلغ اء
.التعليمات األصلية
ً
مطلوبا من المتعامل ملء نماذج مقدمة من المرصف المركزي عند
 قد يكون10-4
ن
إيداع أدوات أجنبية مسحوبة يف بلدان معينة أو بعمالت معينة
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5. Statements
5.1 The Bank shall periodically provide to the Customer statements of
account by post or electronic mail at the Customer’s last known
mailing address as provided by the Customer to the Bank or the Bank
shall provide the Customer with access to retrieve the statements of
account from the other channels made available by the Bank,
including but not limited to its branches or electronic banking
channels, subject to any service fee specified and announced in the
Schedule of Fees. The Bank may, in its sole discretion, vary the
frequency of the statements of account by notice to the Customer.
5.2 In the case of non-receipt of a Statement of Account, the
Customer shall notify the Bank of such non-receipt within thirty (30)
banking days of the end of the period to which the Statement of
Account relates. In the case of discrepancy in any entry or balance
shown in a Statement of Account, the Customer shall notify the Bank
of such discrepancy within thirty (30) banking days of the date of the
Statement of Account.
5.3 The Customer shall be deemed to have received the Statement of
Account and have irrevocably consented to the correctness of the
entries, the balance shown therein, and the calculation and
distribution of profit made, if any, or deduction of charges, fees or
commissions and the Customer shall waive any right to challenge the
transactions, entries or other dealings on the Account and shall be
deemed to have accepted the same unless:
(a) in the case of non-receipt of the Statement of Account, the
Customer has notified the Bank within thirty (30) banking
days of the end of the period to which the Statement of
Account relates; and/or
(b) in the case of discrepancies in any entry or the balance
shown in the Statement of Account, the Customer has
notified the Bank within thirty (30) banking days of the date
of the Statement of Account and such notification has been
agreed and accepted by the Bank.
5.4 Unless the Customer gives notice in writing (or by such other
mode acceptable to the Bank from time to time) the address set out
in the Account Opening Application shall be deemed as the approved
address for the mailing of all letters, notices, advices, statements of
account or other notification (legal or otherwise). The Customer shall
immediately notify the Bank in writing if there is a change to any of
the Customer particulars set out in the Account Opening Application.
5.5 In the event that the customer opts for an email statement or
where the bank discontinues a paper-based statement, unless and
until the Customer notifies the Bank in writing or otherwise of any
amendment, the email address stated in the Banking Application shall
be considered as the valid email address for all communication(s)
including but not limited to delivering electronic notices, advices,
Statement of Account, Statement of Card. It will be the customers'
responsibility to provide the Bank with an accurate and working email
address and to ensure that such notifications sent from the Bank do
not bounce or remain undelivered.
5.6 The Bank may stop mailing the advices or statements of account if
they are returned undelivered, consecutively on two or more
occasions, until such time the Bank is provided by the Customer with
an alternative address for mailing the statements.
5.7 No Fees will be charged for original statements provided to the
Customer; However, the Customer shall have the right to ask for an
additional copy of the Statement of Account at the Customer’s own
expense as per the charge specified and announced in the Schedule
of Fees.
5.8 In instances where the account is to be closed, the Bank will issue
to the customer a final account statement, within 7 complete
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

 الكشوفات-5
اليي د
 يل نيم البن ك ب ان يق دم اىل المتعام ل كش وف حس اب دوري ة ع ن طري ق ر1-5
ن
ون وذل ك إىل آخ ر عن وان ق ام المتعام ل ن
بيوي د البن ك ب ه أو
الع ادي أو ر
اليي د اإللك ي ي
يل نيم البن ك بتمك ن
ي المتعام ل م ن الحص ول ع ىل كش وف الحس اب م ن القن وات
األخ رى ال يت يق وم البن ك بتوفيه ا بم ا ن يف ذل ك وب دون حرص فروع ه أو القن وات
 م ع االل نيام ب أي رس م خدم ة مح ددة ومعل ن عنه ا ن يف ج دول،المرصفية اإللكيوني ة
 ويمكن للبنك وفق خياره المنفرد تعديل الف ية الفاص لة ب ن.الرسوم
ي كش ف حس اب
.وآخر وذلك بموجب إشعار مقدم إىل المتعامل
 ف ن المتعام ل يل نيم بإخط ار البن ك بع دم، ن يف حال ة ع دم تس لم كش ف الحس اب2-5
ً )30( ي
تس لمه إي اه وذل ك نف خ الل ثالث ن
يوم ا مرصفيا م ن نهاي ة الف ية المتعلق ة
ي
ن
ن
 نف حال ة االخ تالف ف أي قي د أو رص يد مب ن.بكش ف الحس اب
،ي يف كش ف الحس اب
ي
ي
ً ي
ً يوم ا مرص
ف أن المتعام ل يل نيم بإخط ار البن ك ب ذلك االخ تالف خ الل ثالث ن
فيا م ن
.تاري خ كشف الحساب
 يع د المتعام ل بأن ه ق د تس لم كش ف الحس اب وواف ق مش كل غ ي قاب ل لإللغ اء3-5
ع ىل ص حة بيانات ه والرص يد المب ن
ي في ه وم ا ت م م ن حس اب وتوزي ع لألرب اح (إن
 ويتن ازل المتعام ل ع ن،وج دت) أو م ا ت م م ن اقتط اع للرس وم أو األج ور أو العم والت
أي ح ق ن يف االع ياض ع ىل التع امالت أو القي ود أو العملي ات االخ رى ن يف الحس اب و
ا
 إال؛،يعتي قابل بها
ر
 وقي ام المتعام ل بإخط ار البن ك،(أ) ن يف حال ة ع دم تس لم أي كش ف حس اب
ً
ً
بع دم تس لمه إي اه وذل ك خ الل ثالث ن
) يوم ا مرص فيا م ن نهاي ة الف ية30( ي
.المتعلقة بكشف الحساب
(ب) نف حال ة وج ود اختالف ات نف أي قي د أو رص يد مب ن
،ي ن يف كش ف الحس اب
ي
ي
ً
وقي ام المتعام ل بإخط ار البن ك بتل ك االختالف ات خ الل ثالث ن
) يوم ا30( ي
ً
.مرصفيا من تاري خ كشف الحساب
ً
ً
 ما لم يقدم المتعامل إشعارا خطيا (أو بأية طريقة أخرى مقبولة لدى البنك م ن4-5
ن
وق ت آلخ ر) ف ن العن وان المب ن
ي يف طل ب ف تح الحس اب يعت ري ه و العن وان المعتم د
لغ رض إرس ال جمي ع الرس ائل واإلش عارات واإلن ذارات وكش وف الحس اب أو
ً
 ويل نيم المتعام ل ف ورا ب إبالغ البن ك.)اإلخط ارات األخ رى (القانوني ة أو غ ي القانوني ة
ً
ن
خطي ا ن يف حال ة وج ود أي تغي ي ن يف أي م ن بيان ات المتعام ل المبين ة يف طل ب ف تح
.الحساب
ن
ن
ون أو إيق اف البن ك لكش ف
 يف حال ة اختي ار العمي ل لكش ف حس اب بري د إلك ي ي5.5
 م ا ل م وأىل أن يق وم العمي ل بإخط ار البن ك كتابي ا أو غ ي ذل ك ب أي، ورف
حس اب ي
يعت ي عن وان اليي د اإللك ي ن
ون الم ذكور ن يف التطبي ق المرص ن يف ه و عن وان
، تع ديل
ر
ر
ي
اليي د اإللك ي ن
ون الص الح لجمي ع االتص ال بم ا ن يف ذل ك ع ىل س بيل المث ال ال الحرص
ر
ي
 تقع ع ىل.تقديم اإلشعارات اإللكيونية والمشورة وكشف الحساب وكشف البطاقة
ن
ون دقي ق وفع ال وض مان
ع اتق العم الء مس ؤولية تزوي د البن ك بعن وان بري د إلك ي ي
.عدم ارتداد هذه اإلشعارات المرسلة من البنك أو بقائها دون تسليم

باليي د ن يف حال ة
 يمك ن للبن ك إيق اف إرس ال اإلش عارات أو كش وف الحس اب ر6-5
ر
ن
 وذل ك إىل أن ي تم تق ديم عن وان،واىل
إعادته ا دون تس لم له ا لم رتي أو أك ي ع ىل الت ي
.بديل من قبل المتعامل للبنك
 يمل ك المتعام ل الح ق ن يف طل ب الحص ول ع ىل نس خة إض افية م ن كش وف7-5
ً
.الحساب عىل نفقته الخاصة وفقا للرسم المحدد والمعلن عن ن يف جدول الرسوم

 س يقوم البن ك بإص دار كش ف، ن يف الح االت ال يت ي تم فيه ا إغ الق الحس اب5.8

11

ر
الشوط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المرصفية

business days of the customer requesting the closure of the account.

5.9 The customer will require to ensure that any statement or
notification sent to them by the Bank is accessible and viewed only by
the customer. The Bank will not be held liable for breach of
information in case of any neglect by the customer of preventing
such information to be made available to any person other than
them.

 أي ام عم ل كامل ة م ن طل ب العمي ل إغ الق7 ال للعمي ل ن يف غض ون
حس اب خت ي
.الحساب

 س يطلب م ن العمي ل التأك د م ن أن أي كش ف حس اب أو إش عار يرس له إلي ه5.9
 ل ن يك ون البن ك مس ؤوال.البن ك يمك ن الوص ول إلي ه وعرض ه فق ط م ن قب ل العمي ل
ع ن خ رق المعلوم ات ن يف حال ة أي إهم ال م ن قب ل العمي ل لمن ع إتاح ة ه ذه
.المعلومات ألي شخص آخر غيه

6. Standing Orders /Instructions

 األوامر الدائمة-6

6.1 The Bank shall accept requests for the execution of any standing
order from the Customer provided that the Customer shall have
sufficient balance in the Account in the due date(s) for the execution
of such orders. The Bank shall not be liable for any delay or error in
the dispatch or in the transmission or for any error on the part of the
paying bank or any of its correspondents. The Customer
acknowledges that the Bank shall not be liable for such delays or
errors unless the same are due to the Bank's negligence,
infringement or otherwise violation of these Terms and Conditions
and the Customer shall indemnify the Bank for all actual loss,
damages and expenses incurred by the Bank as a result of the
execution of the standing orders given by the Customer, including
legal costs incurred by the Bank as a result of claims or actions
against the Bank in relation to any standing orders issued by the
Customer.

 يج وز للبن ك قب ول طلب ات تنفي ذ أي أم ر دائ م م ن المتعام ل ر1-6
مرسط ان يك ون
.
لديه رصيد كاف ن يف الحساب ن يف تاري خ (تواري خ) االستحقاق لتنفيذ ذلك األم ر ول ن
ا
يك ون البن ك مس ؤو ع ن أي ت أخي أو خط أ ن يف اإلرس ال أو ع ن أي خط أ م ن جان ب
 ويق ر المتعام ل أن البن ك ل ن.البن ك ال دافع أو أي م ن البن وك المراس لة التابع ة ل ه
يك ون مس ؤوال ع ن ح االت الت أخي أو األخط اء الم ذكورة م ا ل م تك ن راجع ة إىل تع دي
البن ك أو تقص يه أو مخالفت ه له ذه ر
الرس وط واألحك ام ويل نيم المتعام ل بتع وي
ن
واألرصار والمص اريف الفعلي ة ال يت يتكب دها البن ك نتيج ة
البن ك ع ن جمي ع الخس ائر
ن
 بم ا يف ذل ك التك اليف القانوني ة ال يت،تنفي ذ األوام ر الدائم ة المعط اة م ن المتعام ل
يتكب دها البن ك نتيج ة المطالب ات أو ال دعاوى ال يت ق د تق ام ض د البن ك فيم ا يتعل ق
.بأية تعليمات دائمة صادرة عن المتعامل

6.2 The Customer authorizes the Bank to debit the Customer’s
Account (s) for any and all charges and costs charged and/or incurred
by the Bank as a result of executing the Customer’s standing orders
on the account (or any other accounts).

أو/ يف وض المتعام ل البن ك لقي د جمي ع الرس وم و التك اليف ال يت يتحمله ا و2-6
يتكب دها البن ك نتيج ة تنفي ذ التعليم ات الدائم ة ع ىل الحس اب (أو أي م ن
.)الحسابات

6.3 The Bank at its absolute discretion, without any prior notification
to the Customer or any other legal process, shall have the right to:

 ودون تق ديم إخط ار مس بق للمتعام ل ودون أي، للبن ك وفق ا لتق ديره المطل ق3-6
:إجراءات قانونية أخرى الحق ن يف
(أ) عدم تنفيذ أي أمر دائم ن يف حال عدم وجود رصيد كاف ن يف حساب
.المتعامل لتنفيذه

(a) not execute any standing orders where there are
insufficient cleared funds available in the Customer’s
Account to process such standing order.
(b) to prioritize the execution of the standing orders over any
other payments whatsoever such as cheques presented
through clearing and cheques due to be presented or
other payments to be withdrawn from the Customer’s
Account
6.4 All amendments for and cancellations of standing orders shall be
in writing, through the Bank’s prescribed form and presented at the
counters of the Bank more than three (3) Banking Days prior to the
execution of any standing order that was originally instructed by the
Customer to be executed.

(ب) إعط اء األولوي ة لتنفي ذ األوام ر الدائم ة ع ىل أي م دفوعات أخ رى
كالش يكات المقدم ة م ن خ الل المقاص ة أو الش يكات المقدم ة للتحص يل أو
.غيها من المدفوعات من حساب المتعامل

 أي تعديالت عىل أو إلغاء ألوامر دائم ة يج ب أن ي تم خطي ا م ن خ الل النم وذج4-6
المعتم د م ن البن ك وذل ك قب ل ث الث أي ام عم ل م ن ت اري خ تنفي ذ األوام ر الدائم ة
.الت كان المتعامل قد أوعز بتنفيذها
األصلية ي

6.5 If on three (3) successive occasions there are not sufficient
cleared funds available in the relevant Account for the Bank to
process a standing instruction, the bank may at its discretion cancel
that standing instruction without prior notification to the Customer.

) مناسبات متتالية أموال كافية متاحة ن يف3( إذا لم تكن هناك ن يف ثالث6.5
 يجوز للبنك وفقا لتقديره،الحساب ذي الصلة للبنك لمعالجة تعليمات دائمة
.إلغاء تلك التعليمات الدائمة دون إشعار مسبق للعميل

6.6 The Bank will not be responsible for any delays, losses in transit,
errors of transmission, or other errors of ENB or any correspondent

 لن يكون البنك مسؤوال عن أي تأخي أو خسائر ن يف العبور أو أخطاء ن يف اإلرسال6.6
أو غيها من أخطاء بنك ال ن
نيلي أو أي مراسل

7. Instructions

 التعليمات-7

7.1 The Customer shall be entitled to request the Bank to act upon
Phone banking, Internet Banking, SMS Service, e-mail accompanied
by electronic attestation certificate, (or such other electronic means
acceptable to the Bank from time to time) with regard to the
Account(s) and/or the banking services and/or the banking facilities,
including without limitation, funds transfer to, from and within the
Bank, breaking of deposits, rollovers , settlements of deposits, signing

 يح ق للمتعام ل أن يطل ب م ن البن ك الترص ف وف ق التعليم ات ع ن طري ق1-7
 خدمة الرس ائل، عي اإلنينت
 الخدمات المرصفية ر،عي الهاتف
الخدمات المرصفية ر
 اليي د اإللك ي ن،النص ية القص ية
ون المص حوب مش هادة مص ادقة إلكيوني ة (أو أي ة
ر
ي
وس يلة إلكيوني ة أخ رى مقبول ة ل دى البن ك م ن وق ت آلخ ر) فيم ا يتعل ق بالحس اب
أو التسهيالت المرصفية بما ن يف ذلك وب دون/أو الخدمات المرصفية و/(الحسابات) و
حرص تحوي ل األم وال إىل البن ك أو من ه أو إغ الق الودائ ع وتجدي دها وتس ويتها أو
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and sending any applications, facilities agreements and documents.

.توقيع وأرسال الطلبات وعقود ومستندات التسهيالت المرصفية

7.2 The Bank has the right, at its sole discretion, to process or refuse
any instructions given by the Customer, if the Bank may incur a
liability in carrying out the instruction or any part thereof, or if
carrying out of any instruction will result in a breach of any law or
regulation or otherwise be prejudicial to the Bank’s interests; or if the
Bank is prevented or delayed directly or indirectly from acting on the
instruction by reasons beyond the Bank’s control.

 يح ق للبن ك وف ق خي اره المنف رد تنفي ذ أو رف أي ة تعليم ات يق دمها المتعام ل2-7
إذا ك ان م ن المحتم ل أن يتحم ل البن ك أي ة مس ؤولية ل دى تنفي ذ تل ك التعليم ات أو
ً
أي ج زء منه ا أو إذا ك ان تنفي ذ أي ة تعليم ات مخالف ا ألي ق انون أو ل وائح أو يم س
اش أو غ ي مب ر
بمص الح البن ك أو نف حال ة من ع أو ت أخي البن ك مش كل مب ر
اش ع ن
ي
.الترصف وفق تلك التعليمات ألي سرب خارج نطاق سيطرة البنك

7.3 Otherwise than by the Bank's willful misconduct, negligence or its
violation of the Terms and Conditions, the Customer shall release the
Bank from any indemnity and hold the Bank harmless from and
against all actions, suits proceedings, actual costs, claims, demands,
charges, expenses, losses and liabilities however arising in
consequences of, or in any way related to the acceptance by the Bank
of the Customer’s instruction.

 يل نيم المتعام ل بإعف اء البن ك م ن أي تع وي و المحافظ ة ع ىل تعويض ه ض د3-7
جمي ع اإلج راءات وال دعاوى والتك اليف واإلدع اءات والمطالب ات والرس وم
ن
واالليامات الفعلية مهما كان نوعه ا وال يت تنش أ نتيج ة أو فيم ا
والمصاريف والخسائر
ً
 م ا ل م يك ن ذل ك راجع ا إىل تع دي البن ك أو،يتعل ق بقب ول البن ك لتعليم ات المتعام ل
تقصيه أو مخالفته لهذه ر
.الرسوط واألحكام

7.4 In case of death of the Customer no activity on the Account will
be undertaken without fresh instructions from the legitimate heirs
(approved by a legal and valid succession) of the Customer in form
and content satisfactory to the Bank.
7.5 Unless otherwise instructed by the Customer in the Account
Opening Application, where any of the Accounts are opened by more
than one person, any such one person shall be entitled to give any
such written instructions and the Bank shall be entitled to rely upon
any such instructions.
7.6 The Bank may record the Customer’s telephone conversations or
instructions with the Bank. Such recordings will be considered valid
and binding on the Customer.

 ل ن ي تم القي ام ب أي نش اط ن يف الحس اب ب دون تعليم ات، ن يف حالة وف اة المتعام ل4-7
عيي (المعتم دين بموج ب حرص إرث ق ن
جدي دة م ن الورث ة ر
الرس ن
)انون وص حيح
ي
.للمتعامل وفق الصيغة والمضمون المقبول لدى البنك
 فأنه ن يف حالة فتح أي ة،  مالم يشيط المتعامل ن يف طلب فتح الحساب غي ذلك5-7
 يح ق ألي ش خص م نهم تق ديم تل ك،حس ابات م ن قب ل أك ري م ن ش خص واح د
.التعليمات الخطية كما يحق للبنك االعتماد عىل مثل تلك التعليمات
. يج وز للبن ك تس جيل مكالم ات أو تعليم ات المتعام ل ع ري اله اتف م ع البن ك6-7
.وتعتي هذه التسجيالت صحيحة وملزمة بالنسبة للمتعامل
ر

8. Freezing of the Account

 تجميد الحساب-8

The Customer shall indemnify the Bank and hold it harmless against
any actual damages incurred by the Bank in respect of any amount,
which is blocked by reason of the compliance with legal requirements
or under instruction from the Central Bank or any other competent
authority or for any claim of the Bank on the Customer.

يل نيم المتعام ل بتع وي البن ك والمحافظ ة ع ىل تعويض ه ض د أي ة ن
أرصار فعلي ة
يتكب دها البن ك بخص وص أي مبل غ ي تم تجمي ده نتيج ة التقي د بالمتطلب ات القانوني ة
أو تعليم ات المرصف المرك زي أو أي ة س لطة مختص ة أخ رى داخ ل اإلم ارات العربي ة
.المتحدة أو أية مطالبة من البنك ضد المتعامل

9. Erroneous Entries

 القيود الخاطئة-9
 ف ن البن ك، ن يف حال ة وج ود أي خط أ ن يف القي ود ن يف الحس اب م ن جان ب البن ك9.1
ً
ً
يعت ري مفوض ا تلقائي ا بتغي ي القي ود ذات الص لة أو تع ديلها لتنفي ذ التص حيحات
ن
ن
 ال يمل ك المتعام ل الح ق يف المطالب ة بقيم ة أي ة إي داعات أدخل ت مش كل.الرصورية
 ويواف ق المتعام ل ع ىل أن البن ك يمل ك الح ق فن.خ اط نف الحس اب م ن قب ل البن ك
ي
ي
المطالب ة م ن جان ب واح د بالمب الغ المبين ة خط أ ن يف الحس اب إم ا م ن المتعام ل أو
ً
ن
ر
وف حال ة تق ديم
 ي.مب اشة م ن الحس اب وقي د تل ك المب الغ ع ىل الحس اب وفق ًا ل ذلك
 يك ون المتعام ل ملزم ا بتس ديد مبل غ تل ك، المطالب ات/تل ك المطالب ة
ً
المطالبات ع ىل الف ور وفق ا لتعليم ات البن ك وذل ك ن يف أي وق ت م ن/المطالب ة
ً
.األوقات اعتبارا من تاري خ ارتكاب الخطأ

9.1 In the event that there has been any error in entries posted to the
Account by the Bank, the Bank is automatically authorized in its sole
discretion to process relevant entries or adjustments to effect
necessary corrections. The Customer does not have the right to claim
the value of any deposits into the Account posted in error by the
Bank. The Customer agrees that the Bank holds the right to
unilaterally claim the amounts posted in error, either from the
Customer or directly from the Account, and debit the Account
accordingly. In the event of such claim/s made, at any point in time
since the commission of the error the Customer is obliged to
immediately reimburse such claim/s in accordance with the
instructions of the Bank if required.
9.2. Where an error or omission by the Bank involves one or more
customers, the bank will correct the Error or omission for all affected
customers. When a customer has incurred a deduction from their
accounts or incurs costs directly due to the Error or omissions, a
refund will be paid to the customer immediately.
9.3 The Bank will issue a communication to any affected customer
within 10 complete business days of identifying the Error or omission
to advise of the matter and the steps to be taken for corrective
action, including the amount of the refund to be provided to the
customer.
9.4 In case of errors or omissions by the bank with respect to making
timely foreign exchange transfers, the bank will not pass on the cost
or differences associated with any change in exchange rates to the
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

 س يقوم البن ك، عندما يتعلق خطأ أو إغفال من قبل البنك بعميل واح د أو أك ري.9.2
 عن دما يتكب د العمي ل خص ما.بتص حيح الخط أ أو اإلغف ال لجمي ع العم الء المت أثرين
م ن حس اباته أو يتحم ل تك اليف مب ر
 س يتم دف ع مبل غ، اشة مس رب الخط أ أو الس هو
.مسيد للعميل عىل الفور
 أي ام عم ل كامل ة10  سيقوم البن ك بإص دار رس الة إىل أي عمي ل مت أثر ن يف غض ون9.3
م ن تحدي د الخط أ أو اإلغف ال لتق ديم المش ورة مش أن ه ذه المس ألة والخط وات
 بم ا ن يف ذل ك مبل غ المبل غ المس يد،الواج ب اتخاذه ا التخ اذ اإلج راءات التص حيحية
.الذي سيتم تقديمه للعميل
 ن يف حال ة ح دوث أخط اء أو س هو م ن قب ل البن ك فيم ا يتعل ق ب إجراء تح ويالت9.4
 ل ن يق وم البن ك بتمري ر التكلف ة أو، رصف العم الت األجنبي ة ن يف الوق ت المناس ب
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.االختالفات المرتبطة بأي تغيي ن يف أسعار الرصف إىل العميل

customer.
10. Fees and the Banking Services Charges
10.1 The Bank may debit the Accounts with, and the Customer will on
demand pay, any charges, expenses or commission payable against
the banking services rendered in accordance with these Terms and
Conditions and the banking facilities extended to the Customer at the
banking charges and commissions specified in the announced
Schedule of Fees. Such charges, expenses or commission may be
debited directly by the Bank to any account.
10.2 The Accounts shall be subject to stipulated minimum daily
balance levels as determined and announced by the Bank. The Bank
shall have the right to deduct the fees specified in the announced
Schedule of Fees if the daily balance falls below the determined level

 األجور ورسوم الخدمات المرصفية-10
 للبن ك الح ق ن يف أن يقي د ع ىل الحس اب و يل نيم المتعام ل عن د الطل ب مس داد1-10
أي ة رس وم أو مص اريف أو عم والت مس تحقة األداء مقاب ل الخ دمات المرص فية
المقدم ة وفق ًا له ذه ر
الرس وط واألحك ام والتس هيالت المرصفية المقدم ة للمتعام ل
.وذلك وفق الرسوم والعموالت المرصفية المحددة ن يف جدول الرسوم المعلن

 تخض ع الحس ابات لمس تويات الرص يد اليومي ة ال دنيا المق ررة كم ا ي مح ددة2-10
ً
 ويمل ك البن ك الح ق ن يف خص م األج ور المح ددة ن يف،ومعلن ة مق دما م ن قب ل البن ك
ول للحس اب أق ل م ن المس توى
ج دول الرس وم المعل ن إذا أص بح الرص يد الي ي
.المحدد

11. Set Off
The Bank is authorized at any time, to apply all or part of any credit
balance which is held in the Customer’s name in any Account and/or
at any branch of the Bank (including the termination of any
Investment Deposit or any other deposit prior of their maturity dates)
towards any indebtedness or amounts due under any Financial
Transaction or banking facilities, whatsoever the reason of the
Customer's obligation of the same to the Bank (or if the Account is a
Joint Account, any such indebtedness of any of the Customers to that
Joint Account to the Bank, whether several or joint or otherwise) and
whether in the same currency as the Account or not. The Bank may
affect any necessary conversions at the Prevailing Exchange Rate of
the Bank. All actual costs and expenses incurred by the Bank in
respect of the exercise of the said right of reconciliation shall be for
the account of the Customer and payable on demand.

 المقاصة- 11
األم وال المت وافرة باس م
يمك ن للبن ك أن يس تخدم ن يف أي وق ت جمي ع أو بع
ن
أو أي فرع تابع للبن ك (بم ا يف ذل ك تس ييل أي م ن الودائ ع/المتعامل ن يف أي حساب و
االس تثمارية أو أي ة وديع ة أخ رى قب ل انته اء م ددها) لس داد أي ة مديوني ة أو مب الغ
ً
مس تحقة بموج ب أي ة عملي ة مالي ة أو تس هيالت مرص فية أي ا ك ان س رب ال نيام
ً
ً
 س داد أي ة مديوني ة،المتعام ل به ا لص الح البن ك (أو إذا ك ان الحس اب حس ابا مش يكا
ن
املي ال ذين يملك ون الحس اب المش يك إىل البن ك س واء
بالنس بة ألي م ن المتع
.بالتض امن أو التكاف ل أو غ ي ذل ك) وس واء ك ان ذل ك ب نفس عمل ة الحس اب أم ال
ويمك ن للبن ك إج راء أي ة عملي ات تحوي ل نرصوري ة وف ق س عر الرصف الس ائد ل دى
 وتك ون جمي ع التك اليف والنفق ات الفعلي ة ال يت يتكب دها البن ك بخص وص.البن ك
.ممارسة حق المقاصة عىل حساب المتعامل وتستحق السداد عند الطلب

12. Accounts in Foreign Currencies

 الحسابات بالعمالت األجنبية-12

12.1 The Customer may open Accounts in foreign currency with the
approval of the Bank and the transactions in this account or these
accounts shall be affected only by the Bank’s forms, applications,
written instructions or any other means offered by the Bank, in the
same currency of the Account and subject to these Terms and
Conditions.

 يمك ن للمتعام ل ف تح حس ابات بعم الت أجنبي ة بموافق ة البن ك و تنف ذ1-12
العملي ات ن يف ذل ك الحس اب (الحس ابات) ع ن طري ق نم اذج البن ك أو طلبات ه أو
تعليمات ه الخطي ة أو أي وس ائل أخ رى يوفره ا البن ك ب نفس عمل ة الحس اب ووفق ا
لهذه ر
.الرسوط واألحكام

12.2 Cash withdrawal in foreign currency notes or Bank drafts or
Banker’s cheque from foreign currency accounts will be subject to the
Prevailing Exchange Rate of the Bank at the time of withdrawal and
commission determined by the Bank from time to time and shall be
announced when the withdrawal is made.

 تخض ع الس حوبات النقدي ة ع ن طري ق أوراق العم الت االجنبي ة أو الش يكات2-12
م ن الحس ابات ب العمالت األجنبي ة لس عر الرص ف الس ائد ل دى البن ك ن يف ت اري خ
الس حب والعمول ة ال يت يح ددها البن ك م ن وق ت آلخ ر وتك ون معلن ة عن د إج راء
.السحب

12.3 The Customer may transfer from its foreign currency accounts to
its local currency accounts or vice versa at the Prevailing Exchange
Rate of the Bank in the same day of transfer. The Customer
acknowledges that the Bank shall not be held responsible for any
exchange losses that the Customer may incur when transferring any
amount from its foreign currency accounts to another currency
accounts unless the same are due to the Bank's negligence,
infringement or otherwise violation of these Terms and Conditions.
The currency of the Customer’s debt may not be converted to
another currency without paying off the debt and on condition that
the conversion in this case shall be made at the Prevailing Exchange
Rate of the Bank when the conversion is made.

 يمكن للمتعامل أن يح ول م ن حس اباته بالعمل ة االجنبي ة اىل حس اباته بالعمل ة3-12
المحلي ة أو العك س وف ق س عر الرصف الس ائد ل دى البن ك ن يف ي وم ع ن أي ة خس ائر
 ويق ر المتعام ل أن البن ك ل ن يك ون مس ؤوال عم الت يتكب دها.رصف ًالتحوي ل
المتعام ل عن د تحوي ل أي مبل غ م ن حس اباته بالعمل ة األجنبي ة إىل حس ابات بعمل ة
أخ رى م ا ل م يك ن ذل ك راجع ًا إىل تع دي البن ك أو تقص يه أو مخالفت ه له ذه ر
الرسوط
 هذا وال يجوز تحويل عملة دين عىل المتعام ل إىل عمل ة أخ رى دون س داد.واألحكام
ال دين ر
وطرسط أن يك ون التحوي ل ن يف ه ذه الحال ة مس عر الرصف الس ائد وق ت إج راء
.التحويل

12.4 The Bank is entitled to refuse to issue cheque books for the
Current Accounts in Foreign Currency.

12.6 All Deposits made at a currency other than the currency of the
Account shall be converted to AED first and then from AED to the
currency of the Account at the Prevailing Exchange Rate of the Bank
at the time of depositing.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

،إصدار دفاتر شيكات بالعمالت األجنبية

 للبنك الحق ن يف رف4-12

كاف ة اإلي داعات ال يت تك ون بعم الت غ ي عمل ة الحس اب ي تم تحويله ا اىل6-12
ان
ان وم ن ث م إىل عمل ة الحس اب وذل ك مس عر الرصف ًال درهم اإلم ار ي
ال درهم اإلم ار ي
.أوال السائد لدى البنك وقت اإليداع
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12.6 All withdrawals from the Account in Foreign Currency made
through the Card outside the UAE shall be in the currency
denomination prevailing in the country of withdrawal and the
Prevailing Exchange Rate of the Bank with respect to withdrawal by
Cards shall be applied when debiting the Account unless the ATM
provides a facility of dispensing the requested amount in the same
Foreign Currency.

 يج ب أن تك ون جمي ع عملي ات الس حب م ن الحس اب بالعمل ة األجنبي ة ال يت12.6
تتم من خالل البطاقة خارج دولة اإلمارات العربية المتح دة بفئ ة العمل ة الس ائدة ن يف
بلد السحب ويتم تطبيق سعر الرصف الس ائد للبن ك فيم ا يتعل ق بالس حب بواس طة
اآلىل تس هيالت
البطاق ات عن د الخص م م ن الحس اب م ا ل م ي وفر جه از الرص اف ي
.لرصف المبلغ المطلوب بنفس العملة األجنبية
ر
المشيكة
 الحسابات.13

13. Joint Accounts
13.1 The Bank may open a Joint Account for two or more Customers
with equality among them, unless otherwise agreed upon.
13.2 The Joint Account shall be opened by all its holders or by one
person or persons holding a power of attorney from the owners of
the Joint Account duly authenticated by an official specialized
authority. Operations of such account shall be affected according to
the agreement of the account holders.
13.3 To open a Joint Account, two or more Customers will be
required to duly complete and sign the applicable Account Opening
Application/s and other related documents for Joint Account holders.
Unless otherwise agreed, each Customer will have equal access and
equal rights to operate all the Joint Accounts and services which can
be operated via a Joint Account. In addition, the following conditions
shall apply in respect of Joint Accounts:
(a) These Terms and Conditions shall constitute an agreement
between the Joint Account holders to be jointly and
severally liable as well as between the Joint Account
holders and the Bank. The liability of any one of the Joint
Account holders shall not be discharged or affected in any
way by:
(i) the invalidity, voidability, or unenforceability of any
obligation owed to, or guarantee or security granted in
favor of, the Bank in respect of the Joint Account;
(ii) the release of or making of any other arrangement with
any other Joint Account holder or a third party; or

ي متع ن
للبنك ان يفتح حسابا مش ي ًكا ب ن1-13
املي أو اك ري بالتس اوي فيم ا بي نهم م ا ل م
.يكن هناك اتفاق بخالف ذلك
ً
/ يف تح الحس اب المش يك م ن قب ل أص حابه جميع ا أو م ن قب ل ش خص2-13
ً
ً
ً
 يحمل ون تفويض ا ص ادرا م ن أص حاب الحس اب المش يك مص دقا/أش خاص يحم ل
. ويراىع ن يف كيفية إدارة هذا الحساب اتفاق اصحابه،عليه من جهة رسمية مختصة
ا
 يطل ب م ن متع ن، لف تح حس اب مش يك3-13
املي أو أك ري م لء والتوقي ع أص و ع ىل
طلب ات ف تح الحس اب الناف ذة والمس تندات األخ رى ذات الص لة الخاص ة/طلب
 يمل ك ك ل، م ا ل م ي تم االتف اق ع ىل خ الف ذل ك.بأص حاب الحس ابات المش يكة
متعامل حقوق الدخول إىل الحساب وغيها من الحقوق لتشغيل جمي ع الحس ابات
المش يكة والخ دمات ال يت يمك ن تش غيلها بواس طة أي حس اب مش يك وذل ك ع ىل
 وباإلض افة له ذا ترس ي.ق دم المس اواة م ع أص حاب الحس اب المش يك اآلخ رين
ر
الرسوط التالية بخصوص الحسابات المشيكة؛
ً
(أ) تش كل ه ذه ر
الرسوط واألحك ام اتفاق ا ب ن
ي أص حاب الحس اب المش يك ع ىل
ن
 وك ذلك فيم ا ب ي أص حاب الحس اب،مس ؤوليتهم التكافلي ة والتض امنية
 ال يج وز إب راء ذم ة أي م ن أص حاب الحس اب المش يك أو. المش يك والبن ك
:التأثر بأي شكل من األشكال من خالل
(بط الن أو إبط ال أو ع دم قابلي ة تنفي ذ أي ال نيام مس تحق للبن ك أو ض مان أوi)
ضمان ممنوح لصالحه فيما يتعلق بالحساب المشيك؛
) اإلف راج ع ن أو إج راء أي ترتي ب آخ ر م ع أي ص احب حس اب مش يك آخ رii(
أو طرف ثالث؛ أو
) تع ديل أو تمدي د أي نiii(
اليام ات مس تحقة أو متكب دة بموج ب الحس اب
.المشيك

(iii) the amendment or extension of any Liabilities owing or
incurred under the Joint Account.
(b) Instructions in respect of a Joint Account may be given by
the authorized Customer(s) as specified in the Account
Opening Application (including withdrawal in favour of the
signatory/signatories thereof) and the Joint Account
holders hereby accept and ratify all actions carried out by
the Bank pursuant to such instructions. If the Bank receives
conflicting instructions from different signatories to the
account, the Bank may, at its discretion, require a fresh
mandate from all signatories or Account holders before
giving effect to any instructions.

(ب) يمكن إعطاء التعليمات بخص وص أي حس اب مش يك م ن قب ل المتعام ل
ن
/المح دد
المتعاملي المح ددين ن يف طل ب ف تح الحس اب (بم ا ن يف ذل ك الس حب
ن
المفوض ي ب التوقيع ع ن الحس اب) ويقب ل أص حاب/لص الح المفوض
الحس ابات المش يكة بموج ب ه ذه ر
الرسوط واألحك ام ويص ادقون ع ىل ص حة
ً
.الت يتخذها البنك وفقا لتلك التعليمات
جميع اإلجراءات ي

(c) Unless otherwise agreed, all the Joint Account holders shall
be jointly and severally responsible for any debit balance
arising on the Joint Account for any reason (and any other
liability that may be incurred). The Joint Account holders’
liability and their responsibility will not be discharged or
otherwise affected by the death or incapacity of any one or
more of them.

 يك ون جمي ع أص حاب الحس اب،(ج) م ا ل م ي تم االتف اق ع ىل خ الف ذل ك
ن
ؤولي بالتض امن وع ىل انف راد ع ن أي رص يد م دين ن ا ر ع ن
المش يك مس
ن
 ول ن.)الحساب المشيك ألي سرب من األسباب (وأي اليام آخر يمكن تكبده
ي تم إب رافهم م ن أي ة مس ؤولية ول ن تت أثر مس ؤوليتهم بوف اة أو فق دان األهلي ة
بالنسبة لشخص واحد أو ر
.أكي من أصحاب الحساب المشيك

(d) The Bank shall be authorised to accept for deposit or credit
to the Joint Account any cheque, instrument, transfer or
payment order issued in the name of one or more of the
Joint Account holders.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

ً
(د) يعت ري البن ك مفوض ا بقب ول إي داع أو إض افة مبل غ أي ش يك أو س ند أو أم ر
ر
تحوي ل أو دف ع ص ادر باس م ش خص واح د أو أك ي م ن أص حاب الحس اب
.المشيك إىل الحساب المشيك
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(e) Subject to the Bank’s policies, the Bank shall have the right
to issue the Card and PIN to each or select of the Joint
Account holders if each of them is authorized to handle the
account by a single signature only, and they will be held
individually or jointly, responsible for all liabilities that
occur from using this service.
(f)

The Bank may continue to rely upon the information
provided in the Account Opening Application until it is
notified to the contrary by any one or more of the Joint
Account holders.

 ف ن البن ك يمل ك الح ق ن يف إص دار بطاق ة،(ـه) م ع االل نيام مسياس ات البن ك
الشخص لك ل ص احب م ن أص حاب الحس اب المش يك أو إىل
ورم ز التعري ف
ي
ً
أش خاص مخت ارين م نهم إذا ك ان ك ل م نهم مفوض ا بالتعام ل بالحس اب ع ىل
ن
ؤولي بالتض امن والتكاف ل ع ن جمي ع
أس اس توقي ع منف رد فق ط ويكون ون مس
ن
.الت تنشأ عن استخدام هذه الخدمة
االليامات ي
(و) يجوز للبنك االستمرار ن يف االعتم اد ع ىل المعلوم ات المقدم ة ن يف طل ب ف تح
الحس اب ح ت ي تم إخط اره بخ الف ذل ك م ن قب ل ش خص واح د أو أك ري م ن
.أصحاب الحساب المشيك

(g) In the event of death, loss of legal capacity, dissolution,
bankruptcy or insolvency or occurrence of any similar event
affecting a Joint Account holder, the other Account holders
must give notice to the Bank no later than ten (10) days of
the occurrence of such event. The Bank shall thereupon
suspend the withdrawal from the Joint Account from the
date of notification until a successor is appointed and may
freeze or suspend operation of the Joint Account.

(س) عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشيك أو فقده األهلية القانوني ة ف ن ه
يج ب ع ىل الب ن
اقي إخط ار البن ك ب ذلك خ الل م دة معقول ة م ن ت اري خ الوف اة أو
 وع ىل البن ك إيق اف الس حب م ن الحس اب المش يك م ن ت اري خ،فق د األهلي ة
إخط اره ح ت ي تم تعي ن
 وللبن ك الح ق ن يف تجمي د أو تعلي ق تش غيل.ي الخل ف
.الحساب

(h) The Terms and Conditions of the Current Accounts and
Mudarabah Accounts shall apply to the Joint Account, and
shall be an integral part of these terms and conditions and
completing them in a manner that shall not prejudice the
terms and conditions of the Joint Account.

(ح) تنطب ق رشوط الحس اب الج اري وحس ابات المض اربة ع ىل الحس اب
ً
زءا ال يتج زأ م ن ه ذه ر
الرس وط ومتمم ة له ا بم ا ال يخ الف
 وتعت ري ج،المش يك
.رشوط الحساب المشيك

14. Illegal Funds
14.1 The Bank shall be entitled to freeze any funds in the Account or
take other action necessary if the Bank believes the funds to have
been obtained other than through lawful means or arising from an
unlawful transaction. The Bank’s judgment in this respect shall be
conclusive. The Bank may also report any money laundering, illegal
and/or suspicious transactions in the Account to the authorities
within the UAE or abroad. The Bank shall comply with all anti-money
laundering laws and regulations in force and applicable to it from
time to time and may at its discretion call for additional details or
information on the Customer and/or the Accounts and provide the
same to regulatory authorities involved in the said operations. The
Bank will not take any responsibility for delayed execution of
transactions if the information called for is not provided by the
Customers in time.
14.2 The Bank may report any suspicious or illegal activities or
transactions to the competent authorities whether in the United Arab
Emirates or elsewhere.

 األموال غي القانونية14
يح ق للبن ك تجمي د أي ة أم وال ن يف الحس اب أو اتخ اذ أي إج راء نرصوري آخ ر إذا14.1
اعتقد البنك أن األموال تم الحصول عليها بوسائل غي قانوني ة أو نش أت ع ن عملي ة
ً
 كم ا يمك ن للبن ك اإلب الغ ع ن. ويعت ري رأي البن ك به ذا الخص وص قطعي ا.غ ي قانوني ة
أو عملي ات مش بوهة ن يف/أو عملي ات غ ي قانوني ة و/أي ة عملي ة تب ي أم وال و
 ويل نيم البن ك.الحس اب إىل الس لطات داخ ل أو خ ارج اإلم ارات العربي ة المتح دة
ن
واني ول وائح مكافح ة تب ي األم وال الناف ذة وس ارية المفع ول علي ه م ن
بجمي ع ق
وق ت آلخ ر ويمكن ه وف ق خي اره الخ اص طل ب الحص ول ع ىل تفاص يل أو معلوم ات
أو الحس ابات وتق ديم تل ك التفاص يل أو المعلوم ات إىل/إض افية ع ن المتعام ل و
 ل ن يتحم ل البن ك أي ة مس ؤولية.الس لطات التنظيمي ة المعني ة بالعملي ات الم ذكورة
ع ن الت أخر ن يف تنفي ذ العملي ات ن يف حال ة ع دم تق ديم المعلوم ات المطلوب ة م ن
ن
.المتعاملي ن يف الوقت المطلوب
 يج وز للبن ك اإلب الغ ع ن أي أنش طة أو مع امالت مش بوهة أو غ ي قانوني ة إىل14.2
.السلطات المختصة سواء ن يف دولة اإلمارات العربية المتحدة أو ن يف أي مكان آخر

C. TYPES OF ACCOUNTS

(ج) أنواع الحسابات

15. Current Account - Qard

 الحساب الجاري –القرض-15

15.1 The Customer, as lender, shall deposit, the credit balance in the
Current Account as a benevolent loan granted to the Bank and is
guaranteed by the Bank, on which no profit, any other form of return
or contingent, even as a common practice, benefits is payable on the
balance of the Current Account. The Bank undertakes to pay any
amounts outstanding in the Current Account in full upon demand,
subject to the Customer’s compliance with these Terms and
Conditions. The Bank may invest all amounts outstanding in the
Current Account in such manner as the Bank, in its absolute
discretion; deems fit. All returns on such investment shall be the
Bank's own property and the Current Account holder shall not receive
any part thereof. the Customer shall maintain the minimum balance
or the average balance specified in the Schedule of Fees announced
across all of the Bank’s branches and at www.nilein.com. If the
Current Account balance falls below the balance stipulated in the
above-mentioned Schedule of Fees, the Bank shall charge the
monthly fee specified in the same Schedule of Fees. The Bank may
accept to open Current Account in Foreign Currency approved by the

 ي ودع المتعام ل بص فته مقرض ا الرص يد ال دائن ن ي ًف الحس اب الج اري كق رض1-15
 وال تس تحق ع ىل رص يد،حس ن ممن وح للبن ك ومض مون من ه بص فته مقيض ا
الحساب الجاري أية أرباح أو أي شكل آخر م ن أش كال العوائ د أو المن افع ر
المرسوطة
ً
، ويتعهد البنك بأن يدفع رصيد الحساب الجاري مش كل كام ل عن د الطل ب.ولو عرفا
م ع مراع اة تقي د المتعام ل به ذه ر
 وللبن ك اس تثمار جمي ع األم وال.الرسوط واألحك ام
الت ير ًاها البن ك مناس بة وف ق خي اره
بالطريقة
لصالحه
المودعة ن يف الحساب الجاري
ً ي
 وتكون جميع ً عوائد هذا االستثمار حقا خالص ا للبن ك ال يس تحق المتعام ل،المطلق
ن
.
األدن م ن
ويخض ع الحس اب الج اري لمتطلب ات الح د
ً ص احب الحس اب ش يئا منه ا
ن
وف ح ال ن زول
الرص يد أو متوس ط الرص يد
 ي.وفق ا لم ا ي تم االتف اق علي ه م ع المتعام ل
ن
، متوس ط الرص يد المطل وب/األدن م ن الرص يد المطل وب
رصيد الحساب عن الحد
 ف ان البن ك سيخص م الرس م الش هري،مع مراعاة أنظمة وتعليمات المرصف المركزي
 ويج وز للبن ك ف تح حس ابات جاري ة بعم الت.المح دد ن يف ج دول الرس وم المعل ن
ن
 ترسي ع ىل الحس اب،وف ه ذه الحال ة
أجنبي ة
 ي.يواف ق عليه ا البن ك م ن وق ت آلخ ر
الج اري رشوط وأحك ام الحس ابات بعم الت أجنبي ة وجمي ع ر
الرس وط واألحك ام
.األخرى ذات الصلة
ن
ن
أن يحافظ عىل الح د األدن م ن الرص يد أو متوس ط الرص يد كم ا ه و مح دد يف ج دول
ن
ن
ون
الرس وم المعل ن يف جمي ع ف روع المص ف وع ىل موقع ه اإللك ي ي
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Bank from time to time, in such case, the terms and conditions of
Accounts in Foreign Currencies and all other related terms shall apply
on the Current Account
15.2 Withdrawals from a Current Account shall be made in
accordance with Clause 3.3. Deposits in the Current Account shall be
accepted in all branches of the Bank by cash, transfers, cheques
drawn on the Bank or through the Bank’s ATMs or in any other
means approved by the Bank.
15.3 The Bank shall have the right to refuse to pay any payment
orders or cheques written on forms other than the Bank's forms,
without any responsibility whatsoever on the part of the Bank.
15.4 The Customer shall draw cheques and issue orders and
instructions in Arabic or English languages. The Bank shall not accept
cheques, orders and instructions written in any other language.
15.5 The Bank shall have the right, without any obligation, to honour
the value of cheque or other negotiable instruments (in accordance
with the rules and principles of the Islamic Shari'a), drawn on the
Current Account even if this were to cause the Current Account to be
overdrawn. The Customer undertakes to pay or repay all the due
amounts in the Customer's overdrawn Current Account immediately
upon the request of the Bank
15.6 The Bank shall have the right to refuse to pay the value of the
cheques, drawings and payment orders drawn on the account if the
balance is not sufficient, even if the Customer has credit balance in
any other Accounts, unless the Customer has prearranged with the
Bank in writing to cover the amount of cheques, or any other
withdrawals from any of his current or saving accounts with the Bank.
15.7 In instances where an issued cheque has been returned due to
insufficient funds in the account when processed through the clearing
system or when presented at the banks counter for payment, the
Bank shall have the right to make partial payments to the beneficiary
of such returned cheques when the beneficiary presents the cheque
at the bank counters and requests for partial payment.
In such instances, the bank will make multiple partial payments to the
beneficiary whenever they present the returned cheque at the bank’s
counter, provided that funds available in the account are sufficient
for any such drawing.

ن
وف ح ال ن زول رص يد الحس اب الج اري ع ن الح د
( يwww.nileinuae.com).
 ف ن المرص ف سيخص م الرس م،الم ذكور ن يف ج دول الرس وم المش ار إلي ه أع اله
.الشهري المحدد ن يف جدول الرسوم ذاته
ً
 تقب ل االي داعات.3-3  يتم إجراء السحوبات من الحس اب الج اري وفق ا للبن د2-15
ً
ن يف الحس اب الج اري ن يف جمي ع ف روع البن ك نق دا أو بواس طة تح ويالت أو ش يكات
اآلىل التابع ة
مس حوبة ع ىل البن ك أو ع ىل بن وك اخ ري أو م ن خ الل أجه زة الرصاف ي
.للبنك أو بأي طريقة أخرى يقبلها البنك
 يمل ك البن ك الح ق ن يف رف س دا أي ة أوام ر دف ع أو ش يكات مح ررة عل نم اذج3-15
.تختلف عن نماذج البنك وذلك بدون أية مسؤولية كانت عىل عاتق البنك
 ن4-15
يليم المتعامل بتحرير الشيكات وأصدار األوام ر والتعليم ات باللغ ة العربي ة أو
ن
.
.اإلنجليية ولن يقبل البنك الشيكات واألوامر والتعليمات المحررة بأية لغة أخرى
 يمل ك البن ك الح ق (ب دون أي ال نيام علي ه) ن يف المص ادقة ع ىل قيم ة الش يك أو5-15
الس ندات األخ رى القابل ة للت داول (وفق ًا ألحك ام ومب ادئ ر
)الرس يعة اإلس المية
والمس حوبة ع ىل الحس اب الج اري ح ت إذا ك ان ه ذا األم ر س يؤدي إىل س حب مب الغ
 ويتعهد المتعامل مسداد جميع المبالغ المستحقة.تزيد عن رصيد الحساب الجاري
.المسحوبة عىل المكشوف من الحساب الجاري مشكل فوري بناء عىل طلب البنك
 يمل ك البن ك الح ق ن يف رف س داد قيم ة الش يكات والس حوبات وأوام ر ال دفع6-15
المس حوبة ع ىل الحس اب الج اري إذا ك ان الرص يد ال دائن في ه غ ي ك اف ح ت إذا ك ان
 م ا ل م يف وض المتعام ل،للمتعام ل رص يد مت وافر ن يف أي ة حس ابات أخ رى ل دى البن ك
ً
البن ك خطي ا بتغطي ة مبل غ الش يكات أو أي ة مب الغ مس حوبة أخ رى م ن أي ة حس ابات
. أخرى للمتعامل لدى البنك
 ن يف الح االت ال يت ي تم فيه ا إرج اع ش يك ص ادر مس رب ع دم كفاي ة األم وال ن يف7-15
الحس اب عن د معالجت ه م ن خ الل نظ ام المقاص ة أو عن د تقديم ه إىل مكت ب البن ك
 يح ق للبن ك تس ديد م دفوعات جزئي ة للمس تفيد م ن ه ذه الش يكات،لل دفع
.الجزن
المرتجعة عندما يقدم المستفيد الشيك ن يف مكاتب البنوك ويطلب الدفع
ي
ن
 يقوم البنك بتسديد دفعات جزئية متعددة للمستفيد كلما،وف مثل هذه الحاالت
ي
 رشيطة أن تكون األموال المتاحة فن،قدم الشيك المرتجع إىل مكتب البنك
ي
.الحساب كافية ألي سحب من هذا القبيل

15.8 The Bank shall have the right to accept from the Customer any
stop payment of cheque in case it is lost or in case of the Customer’s
bankruptcy or in other circumstance as shall be allowed by law and
agreed by the Bank. However, the Customer will bear any actual loss,
damage and cost (including legal cost) due to these incidents

 للبن ك الح ق ن يف أن يقب ل م ن المتعام ل أي طل ب إليق اف س داد الش يكاتحال8-15
فق دانها أو إف الس المتعام ل أو ن يف أي ة ظ روف أخ رى كم ا ه و مس موح ب ه بموج ب
 لك ن يل نيم المتعام ل بتحم ل أي ة خس ائر ن.الق انون أو كم ا يواف ق علي ه البن ك
وأرصار
.وتكاليف فعلية (بما ن يف ذلك التكاليف القانونية) مسرب تلك الوقائع

15.9 The Customer shall take due care of the chequebook, and shall
bear full responsibility and liability in respect of the issuance and use
of any cheques and shall be responsible in all cases arising out of
theft of the chequebook or the misuse thereof or of any of the
cheques contained therein, including forgery, regardless of whether
the aforementioned misuse was committed by any employee(s) of
the Customer or by any other person. The Customer shall sustain all
the consequences of the default and indemnify and hold the Bank
harmless in all respects. The Customer will promptly notify the Bank
in writing of the loss or theft of any cheque or payment instrument
and will return to the Bank or destroy any unused cheque, payment
instruments and related materials when the relevant Account is
closed. The Customer shall not give any of the chequebooks to any
third parties. The Customer shall immediately inform the Bank in
writing, upon the loss or theft of a chequebook, in the absence of
which otherwise the Customer shall bear all the consequences in
cases of its misuse.

 يل نيم المتعام ل بب ذل العناي ة الالزم ة لحماي ة دف ي الش يكات ويتحم ل كام ل9-15
المسؤولية بخصوص إص دار واس تخدام أي ة ش يكات ويعت ري مس ؤوال جمي ع الح االت
ال يت تنش أ ع ن شق ة دف ي الش يكات أو إس اءة اس تخدامه أو ع ن أي م ن الش يكات
المتض منة في ه بم ا نف ذل ك ن
النظ ر عم ا إذا ت م ارتك اب حال ة س وء
اليوي ر بغ
ي
ن
ن
ابعي للمتعام ل أو م ن
وظفي) ت
االس تخدام الم ذكورة أع اله م ن قب ل أي موظ ف (م
 يتحم ل المتعام ل جمي ع عواق ب اإلخ الل ويل نيم بتع وي.قب ل أي ش خص آخ ر
 ويل نيم المتعام ل بإخط ار البن ك. البن ك والمحافظ ة ع ىل تعويض ه م ن جمي ع الن وا ي
ً
خطي ا وع ىل الف ور بفق دان أو شق ة أي ش يك أو س ند دف ع وأن يعي د إىل البن ك أي ة
شيكات وسندات دف ع وم واد أخ رى ذات ص لة غ ي مس تخدمة عن د إغ الق الحس اب
 ل ن يق دم المتعام ل أي م ن دف اتر الش يكات إىل أي ط رف.المع ن يت أو أن يق وم بإتالفه ا
ً
 ويل نيم المتعام ل ب إبالغ البن ك خطي ا ع ىل الف ور عن د فق دان أو شق ة أي دف ي.ثال ث
ن
 ف ن المتعام ل،وف ح ال ع دم قي ام المتعام ل ب إبالغ البن ك ب ذلك األم ر
ش يكات ي
. يتحمل جميع العواقب ن يف حالة سوء استخدامه

15.10 The Bank has the right to refuse issuing a chequebook to the
Customer, without giving any reason.

إص دار أي دف ي ش يكات لص الح المتعام ل ب دون
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 يملك البن ك الح ق ن يف رف10-15
.ذكر أية أسباب
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15.11 The Bank has the right to close the Current Account and to
cause the Customer’s name to be blacklisted in accordance with the
regulations of the Central Bank in force from time to time.
15.12 The total amount of cheques drawn on the Current Account
but not yet presented for payment must not, at any time, exceed the
available balances on the Current Account and available for
withdrawal. The Bank is not obliged to honor cheques drawn against
unrealized or un-cleared payments into the Current Account. The
Bank shall collect a charge, which is specified in the Schedule of Fees,
on any cheque that is returned unpaid for lack of funds and on any
cheque deposited for collection before a period of its due date which
is the period specified by the Bank at the time of the deposit of the
cheque taking into consideration the Central Bank’s regulations and
directions.

 يمل ك البن ك الح ق ن يف إغ الق الحس اب الج اري والعم ل ع ىل وض ع اس م11-15
ً
المتعام ل ع ىل الالئح ة الس وداء وفق ا لل وائح المرصف المرك زي الناف ذة م ن وق ت
.آلخر
اىل للش يكات المس حوبة ع ىل الحس اب الج اري
 يج ب أال يزي د المبل غ اإلجم ي12-15
والت لم يتم تقديمها للدفع حت تاريخه ن يف أي وقت عن الرصيد الدائن ن يف الحس اب
ي
 ل يس ع ىل البن ك أي ال نيام للمص ادقة ع ىل الش يكات.الج اري والمت وافر للس حب
 ويحص ل.المسحوبة مقابل دفعات لم تتم تسويتها أو مقاصتها ن يف الحساب الج اري
البنك ع ىل رس م ع ىل أي ش يك ي تم إرجاع ه ب دون رصف مس رب نق ص األم وال وع ىل
أي شيك يتم إيداع ه للتحص يل قب ل م دة م ن ت اري خ اس تحقاقه و ي الم دة المح ددة
 وهو الرسم المحدد ن يف جدول الرس وم م ع مراع اة،من قبل البنك وقت إيداع الشيك
.أنظمة وتعليمات المرصف المركزي

16. Mudarabah Accounts
16.1 Qualifying Accounts
For Mudarabah Accounts, the Customer shall maintain the minimum
or the average balance which qualify the Account for receiving profit
of the profits accrued as specified in the announced Schedule of Fees
and/or Announcement of Profit Distribution Method across all of the
Bank’s branches and at www.nileinuae.com. To the extent and for
the period any Mudarabah Accounts do not meet the minimum
balance or average balance requirements, such Accounts shall:

(a) be subject to the charges and fees specified in the
announced Schedule of Fees; and
(b) not be entitled to any returns of whatsoever nature
(including profit).
16.2 General Terms of Mudarabah Accounts
(a) Under a Mudarabah Account, the Customer as (the “owner
of funds”) or “Rab-al-Maal”) authorizes the Bank which
accepted such authorization (as the “Mudarib” to invest the
Customer’s funds deposited in the Mudarabah Account
(“Mudarabah Capital”) through a designated Mudarabah
pool or General Mudarabah pool or any other Mudarabah
pool as may be determined by the Bank according to the
provisions and principles of Islamic Shari’a in such manner
as the Bank, in its absolute discretion, deems fit. The
Mudarabah Capital owned by the Customers holders of the
Mudaraba Accounts (“Mudaraba Accounts Holders”) in the
Mudarabah pool capital ("Mudarabah Pool Capital") and
the owner of the funds has authorized the fund manager to
mix the Mudarabah Capital with its own funds of the equity
rights, balances of the of Current Accounts, other accounts
deemed as Current Accounts and others in which the Bank
is authorized to invest.
(b) The investment shall include the whole Mudrarbah Capital
except such amount necessary for the obligatory reserve
and for the purposes of cash liquidity as prescribed in the
instructions of the Central Bank. If the amount necessary
for the purposes of cash liquidity is invested and generated
a profit, such profit shall be treated as profits accrued on
the Mudarabah Capital.
(c) The Customer may make withdrawals from any Mudarabah
Accounts in accordance with Clause 3.3 except the
Investment Deposit Account the withdrawal of which is
subject to specific conditions in accordance with these
Terms and Condition
(d) The Mudarabah Capital or credits of the Mudarabah
Account shall not be guaranteed by the Bank unless in cases
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

 حسابات المضاربة-16
: الحسابات المؤهلة1-16
ن
ن
تعتي حسابات المضاربة ال يت ت يف بمتطلب ات الح د األدن للرص يد أو الح د المتوس ط
ر
 الحس ابات الوحي دة المؤهل ة للحص ول ع ىل أرب اح، المتف ق علي ه م ع البن ك،للرص يد
 وأىل الح د وط وال الف ية ال يت ال ت ن يف فيه ا حس ابات المض اربة.م ن األرب اح المحقق ة
ن
: ف ن تلك الحسابات،األدن للرصيد أو الحد المتوسط للرصيد
بمتطلبات الحد
ن
لمتعام ل االحتف اا بالح د األدن للرص يد أو الح د المتوس ط للرص يد ال ذي يؤه ل
الحس اب للحص ول ع ىل أرب اح م ن األرب اح المحقق ة كم ا ه و مح دد ن يف ج دول الرس وم
أو إع الن طريق ة توزي ع األرب اح المعل ن ن يف جمي ع ف روع البن ك وع ىل موقع ه/و
ن
www.nileinuae.comون
اإللكي ي
(أ) تفرض عليها الرسوم المحددة ن يف جدول الرسوم المعلن؛ و
)(ب) لن يكون لها حق ن يف أية عوائد مهما كانت طبيعتها (بما ن يف ذلك األرباح
 األحكام العامة لحسابات المضاربة2-16
ً
 يف وض المتعام ل بص فته مالك ا لألم وال ("رب،(أ) بموج ب حس اب المض اربة
ً
الم ال") البن ك ال ذي ق د قب ل ذل ك بص فته مض اربا ("المض ارب") باس تثمار
)"أم وال المتعام ل المودع ة ن يف حس اب المض اربة ("رأس م ال المض اربة
ً
ً
اس تثمارا مطلق ا ن يف وع اء المض اربة المخص ص أو وع اء المض اربة الع ام أو أي
وع اء مض اربة آخ ر ("وع اء المض اربة") بالطريق ة ال يت يراه ا المض ارب مناس بة
ً
وفقا ألحكام ومبادئ ر
 ويش كل رأس م ال،الرسيعة اإلس المية
وفق خياره المطلق
ن
املي أص حاب حس ابات المض اربة ("أص حاب
المض اربة الممل وك للمتع
.)"حس ابات المض اربة") رأس م ال وع اء المض اربة ("رأس م ال وع اء المض اربة
وق د أذن رب الم ال للمض ارب بخل ط رأس م ال المض اربة بأموال ه م ن حق وق
الملكي ة وأرص دة الحس ابات الجاري ة وأرص دة الحس ابات األخ رى ال يت تأخ ذ
.حكم الحسابات الجارية وغيها مما قد يكون البنك موكال باستثماره

اط
(ب) يش مل االس تثمار جمي ع رأس م ال
المض اربة باس تثناء م ا يل زم لالحتي ي
ً
 وفق ا لم ا ه و مح دد بتعليم ات المرصف،ال وم ا يل زم ألغ راض الس يولة
اإلل ز ي
ن
.
وف ح ال ت م اس تثمار م ا يل زم ألغ راض الس يولة وتحق ق رب ح نتيج ة
المرك زي ي
 ف ن ال رب ح يعام ل معامل ة األرب اح المحقق ة ع ىل رأس م ال،ذل ك االس تثمار
.المضاربة
ً
(ج) يمكن للمتعامل إجراء سحوبات من أي من حسابات المضاربة وفق ا للبن د
 باس تثناء حس اب وديع ة االس تثمار ال ذي يخض ع الس حب من ه ألحك ام، 3-3
ً
وفقا لهذه ر
.الرسوط واألحكام
خاصة
(د) ال يض من البن ك رأس م ال المض اربة أو أرص دة حس ابات المض اربة إال ن يف
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of Bank's negligence, infringement or otherwise violation of
these Terms and Conditions.

حال التعدي أو التقصي أو مخالفة هذه ر
.الرسوط واألحكام من قبل البنك

(e) The Mudarabah Accounts Holders authorize the Bank to
retain the profits of finances or investments determined to
be retained by the Fatwa and Shari’a Supervisory Board due
to violation of Shari’a principles in the execution of the
finance or investment to be dispensed in charity as per its
instructions.

(ـه) يف وض أص حاب حس ابات المض اربة البن ك بتجني ب أرب اح التم ويالت أو
االس تثمارات ال ت تق رر هيئ ة الفت وى والرقاب ة ر
الرسعية تجنيبه ا مس رب الخل ل
ي
ً
ر
.ىع ن يف تنفيذ التمويل أو االستثمار لرصفها ن يف الخيات وفقا لتعليماتها
الرس ي

(f)

(و) يف وض أص حاب حس ابات المض اربة البن ك باإلعف اء م ن أرب اح أو مب الغ
ن
تدىع ذل ك أو ال يت يك ون له ا أغ راض
 يف الح االت اإلنس انية ال يت تس ي،التم ويالت
 مم ا تق ره ن يف جمي ع األح وال هيئ ة،تجاري ة بم ا ن يف ذل ك ج وائز الس داد المبك ر
الفتوى والرقابة ر
.الرسعية

The Mudarabah Accounts Holders shall authorize the Bank
to provide exemption from the profits, financing amount in
the philanthropies, if necessary, or for commercial
purposes including the prizes for premature payment as
may be determined in all cases by the Fatwa and Shari’a
Supervisory Board

16.3 Investment and Allocation of Profits
(a) The Mudarabah Pool Capital shall be invested by the Bank
in a joint investment pool the("General Pool”) on which the
funds of Bank's shareholders in terms of equity rights,
credits of Current Accounts and credits of other accounts
deemed as Current Accounts and may include the funds
authorized to be invested by the Bank on the basis of
Investment Agency (as may be applicable in the Bank), a
partnership relation ("Partnership") is established between
such funds and the Mudarabah Pool Capital and constitute
together a ("Partnership Capital").
(b) In order to calculate and allocate the realized profits, the
Bank shall make a balance sheet (with the other necessary
financial statements) for the general pool for the period for
which the profits are calculated and allocated on the basis
of constructive liquidation (valuation) to ensure the
soundness of the partnership capital and the realization of
Profit to be allocated, if any. The profits realized by the
general pool ("General Pool Profits") after deducting the
fees and expenses (as may applicable in the Bank in relation
to the allocation of fees and expenses among the general
pool and shareholders shall be allocated as follows:
(i)

The profits of the general pool shall be proportionately
allocated amongst the depositors of the partnership
capital as per the percentage share in the general pool
owned by each depositor when the financial
statement is made, or by the other manner applied by
the Bank, if any, as announced at www.nileinuae.com
and disclosed in Bank’s branch.

(ii) The Bank shall, as Mudarib, obtain its share of the
profits of the Mudarabah pool capital (the
“Mudarabah Profit”). The share shall be determined in
accordance with the predetermined percentage of the
Mudarabah Profit ("Mudarib’s Profit Share ")

 االستثمار وتوزي ع األرباح3-16
ن
(أ) يس تثمر البن ك رأس م ال وع اء المض اربة يف وع اء اس تثمار مش يك ("الوع اء
اهىم البن ك م ن حق وق الملكي ة
الع ام") ال ذي ي تم في ه اس تثمار أم وال مس
ي
وأرص دة الحس ابات الجاري ة وأرص دة الحس ابات األخ رى ال يت تأخ ذ حك م
الحس ابات الجاري ة وق د يض اف إليه ا األم وال ال يت ت م توكي ل البن ك باس تثمارها
 حي ث تنش أ عالق ة،)ع ىل أس اس الوكال ة باالس تثمار (بحس ب المطب ق ن يف البن ك
مش اركة ("المش اركة") ب ن
 وتش كل،ي ه ذه األم وال ورأس م ال وع اء المض اربة
ً
.)"معا رأس مال المشاركة ("رأس مال المشاركة
(ب) لحس اب وتوزي ع األرب اح المحقق ة ف ن المرصف يع د ن
المياني ة العمومي ة
(م ع الق وائم المالي ة األخ رى الالزم ة) للوع اء الع ام للف ية المطل وب حس اب
ىم (التقي يم) للتحق ق
وتوزي ع أرباحه ا وي تم ذل ك ع ىل أس اس التنض ي الحك ي
م ن س المة رأس م ال المش اركة وم ن ث م رأس م ال وع اء المض اربة وتحدي د
 ث م ي تم توزي ع األرب اح ال يت،األرب اح المحقق ة (إن وج دت) القابل ة للتوزي ع
حققه ا الوع اء الع ام ("أرب اح الوع اء الع ام") بع د خص م النفق ات والمرصوفات
(وفق ًا للمطب ق نف البن ك فيم ا يتعل ق بتوزي ع النفق ات والمرصوفات ب ن
ي الوع اء
ي
ن
:يىل
كما
)
والمساهمي
العام
ي
ن
ن
 بنس بة،رف رأس م ال المش اركة
) ي تم توزي ع أرب اح الوع اء الع ام ب ي ط ي1(
 بالنس بة،م ا يملك ه ك ل منهم ا ن يف الوع اء الع ام وق ت إع داد القائم ة المالي ة
 أو بالطريق ة األخ رى المطبق ة ل دى البن ك (إن وج دت) و ي،والتناس ب
ن
www.nileinuae.com.ون
المبينة عىل موقعه اإللكي ي
ً
) يحص ل البن ك بص فته مض اربا ع ىل حص ته م ن أرب اح رأس م ال وع اء2(
ً
 وتتح دد تل ك الحص ة وفق ا للنس بة،)"المض اربة ("أرب اح المض اربة
ً
المئوي ة المح ددة مس بقا م ن أرب اح المض اربة ("حص ة المض ارب م ن
.)"األرباح

(III) after the deduction of the Mudarib’s Profit Share from
the Mudarabah Profit, the remaining sum of the
Mudarabah Profit determined as per the predetermined
percentage of the Mudarabah Profit("Mudarabah
Accounts Holders' Share in the Profit ") shall be for the
Mudarabah Accounts holders as fund owners
("Mudarabah Accounts Holders' Share in the Profit ")
and the Mudarabah Accounts Holders' Share in the
Profit shall be distributed amongst the Mudarabah
Accounts Holders as per the weightings applied by the
Bank ("Weightings") and in accordance with Clause 16.3

اف م ن أرب اح
 ف ن الب،) بعد خصم حصة المضارب من أرباح المضاربة3(
ًي
ً
المض اربة ال ذي يتح دد وفق ا للنس بة المئوي ة المح ددة مس بقا م ن أرب اح
المض اربة ("حص ة أص حاب حس ابات المض اربة م ن األرب اح") يك ون
ألص حاب حس ابات المض اربة بص فتهم أرب اب م ال ("أص حاب حس ابات
 ال ذي، وي تم توزي ع مبل غ أرب اح أص حاب حس ابات المض اربة.)"المض اربة
 ب ن،يتح دد وفق ًا لحص ة أص حاب حس ابات المض اربة م ن األرب اح
ي
ً
أص حاب ه ذه الحس ابات وفق ا لليجيح ات المطبق ة ل دى البن ك
ً
 ؛3-16 ("اليجيحات") و وفقا للوارد ن يف البنك

(iv) the updated and prevailing Mudarib’s Profit Share,
Mudarabah Accounts Holders' Share in the Profit and
Weightings applicable to each Category will be
displayed in the Bank’s branches and website and may

) يعل ن البن ك حص ة المض ارب م ن األرب اح وحص ة أص حاب حس ابات4(
 واليجيحات المطبقة ن يف مكان ب ارز ن يف ف روع البن ك،المضاربة من األرباح
ن
 ويرس ي،ون ويمك ن الحص ول عليه ا م ن البن ك
وع ىل موقع ه اإللك ي ي
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be obtained from the Bank or otherwise in accordance
with the Bank’s prevailing practices. The Bank reserves
the right to vary the Mudarib’s Profit Share and the
Mudarabah Accounts Holders' Share in the Profit
and/or the Weightings from time to time at its sole
discretion (after obtaining the approval of the Fatwa
and Shari’a Supervisory Board) and shall announce the
same in seen place in the Bank’s branches and its
website or by special notice to be served to the
Mudaraba Accounts Holders. Such variation shall be
deemed to be effective upon the commencement of
the Profit Calculation Period immediately succeeding
such variation provided that such announcement or
notice shall be made prior to at least thirty (30)
banking days of such period. The Customer shall be
deemed to have accepted such variation if the Bank
does not receive any notice to the contrary within the
30-day period mentioned above.
(c) The Customer acknowledges that nothing in these Terms
and Conditions shall be construed in any case as being a
warranty or a representation by the Bank of any
guaranteed profits, or any guaranteed repayment of any
part or the entire portion, in respect of the Mudarabah
Account Balances. The Customer is aware that all balance in
the Mudarabah Accounts (including the Investment
Deposits) are exposed to potential losses arising out of a
potential loss and that such losses may even affect the
principal amount of the funds deposited by the Customers
in the Mudarabah Account.
(d) In respect of Savings Account, profits shall be calculated on
the minimum balance for the relevant period of profits
calculation of the Saving Account and shall in respect of an
average balance Saving Account be calculated on the
monthly average balance of the Savings Account for the
relevant Profit Calculation Period of the account. The
calculation shall be made using either method as applied
and declared in the Bank at the time of opening the
account. The profit calculation period for the Savings
Account shall be one (1) calendar month starting from the
day the Account was opened, in accordance to the
requirements specified in clause number 16.1 above.
Deposit of the first amount at or after the opening of the
account. Unless such deposit is made in the first day of the
month on which the account is opened, the period shall
then commence of that day.
(e) In cases where the Bank determines to pay to all or some
Mudarabah Accounts Holders an amount higher than the
profits due to them as per the achieved profits by way of
donation of the Bank's Shareholders profits, such donation
shall not obligate the Bank to make such donation in the
future whatsoever the times of recurrence and shall in all
cases remain optional for the Bank at its absolute
discretion.
(f)

In cases where a Saving Account is closed prior to the
applicable Profit Payment Date, the Customer agrees that it
shall not be entitled to receive the profits accrued on the
Mudarabah Capital for the relevant month in which the
account is closed and agrees to receive an amount that may
be equivalent to the Account balance on Takharuj basis for
that month. Such as the Customer will be required to sign
the (Takharuj/ Early Termination of Mudarabah Account
“investment account” Form) available across all of the
Bank’s branches. However, the profits calculated for the
month(s) preceding the month in which the account is
closed and have not yet been paid to the Customer shall be
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 وللبن ك.المعل ن ع ىل جمي ع م ا ي تم فتح ه م ن الحس ابات بع د إعالن ه
الح ق ن يف تع ديل حص ة المض ارب م ن األرب اح وحص ة أص حاب حس ابات
أو اليجيحات من وقت آلخر (بعد الحصول ع ىل/المضاربة من األرباح و
موافق ة هيئ ة الفت وى والرقاب ة ر
الرسعية) ب اإلعالن ع ن ذل ك ن يف مك ان ب ارز
ن
ن
ون أو بإش عار خ اص ألص حاب
يف ف روع البن ك وع ىل موقع ه اإللك ي ي
ً
 ويعت ري ذل ك التع ديل ناف ذا عن د ب دء م دة حس اب،حس ابات المض اربة
األرباح الت تىل ذلك اإلعالن أو اإلشعار مب ر
اشة ر
مرسط أن ي تم االع الن أو
ي ي
ً
ً
االش عار قب ل ثالث ن
.) يوم ا مرصفيا ع ىل األق ل م ن ب دء تل ك الم دة30( ي
ويعتي المتعامل أنه قد قبل بالتعديل ن يف حال لم يتسلم البن ك أي إش عار
ر
ً
ن
.الثالثي يوما المذكورة
من المتعامل بخالف ذلك خالل مدة

(ج) يق ر المتعام ل بأن ه ال يوج د نف ه ذه ر
الرس وط واألحك ام م ا يمك ن أن يفرس
ًي
ً
بح ال م ن األح وال باعتب اره ض مانا أو تعه دا م ن قب ل البن ك بتحقي ق أرب اح أو
زن بخص وص أرص دة حس ابات
ض مان تس ديد أي مبل غ مش كل كام ل أو ج ي
 وي درك المتعام ل أن جمي ع أرص دة حس ابات المض اربة (بم ا ن يف ذل ك.المض اربة
الودائ ع االس تثمارية) عرض ة لخس ائر محتمل ة وأن تل ك الخس ائر يمك ن أن ت ؤثر
ح ت ع ىل المبل غ األس ا ي لألم وال ال يت يودعه ا المتع املون ن يف حس اب
.المضاربة

ن
األدن للرص يد
(د) س يتم حس اب األرب اح بالنس بة لحس ابات الت وفي ع ىل الح د
 أم ا بخص وص،بخص وص م دة حس اب األرب اح الخاص ة بحس اب الت وفي
حس اب الت وفي برص يد متوس ط فتحس ب األرب اح ع ىل أس اس متوس ط الرص يد
،الش هري لحس اب الت وفي بخص وص م دة حس اب األرب اح الخاص ة بالحس اب
ً
ن
ريقتي وفق ا للمطب ق ل دى البن ك والمعل ن عن د
ويج ري الحس اب بإح دى الط
 وتك ون م دة حس اب األرب اح بالنس بة لحس اب الت وفي م دة ش هر.فتح الحساب
ً
16.1  وفق ا للمتطلب ات المح ددة ن يف البن د، م يالدي تب دأ ي وم ف تح الحس اب
 أول ي وم م ن الش هر ال ذي ي يىل إلي داع أول مبل غ عن د أو بع د ف تح.أع اله
 م ا ل م ي تم ه ذا اإلي داع ن يف الي وم األول م ن الش هر ال ذي ت م م ن ذل ك،الحس اب
اليوم؛ ٍفيه فتح الحساب فتبدأ المدة عندئذ

(ـه) ن يف ح ال ق رر البن ك أن ي دفع ألص حاب حس ابات المض اربة أو بعض هم أك ري
ً
 وذل ك ع ىل س بيل الت ريع م ن،م ن ال رب ح المس تحق له م وفق ا لل رب ح المحق ق
 ف ن ه ذا الت ريع ال يل زم البن ك ب أن يق وم ب ه ن يف المس تقبل،اهىم البن ك
أرباح مس ي
ً
ً
ً
 وه و ي بف ن يف جمي ع األح وال أم را اختياري ا للبن ك وفق ا لتق ديره،مهم ا تك رر
.المطلق

 ف ن،(و) ن يف ح ال إغ الق حس اب الت وفي قب ل ت اري خ دف ع األرب اح الناف ذ
المتعامل يوافق عىل أن ه ال يح ق ل ه تس لم ر ي ء م ن األرب اح المحقق ة ع ىل رأس
 ويواف ق ع ىل أن،مال المضاربة بخصوص الشهر الذي تم فيه إغ الق الحس اب
ً
ً
 أم ا.يتس لم مبلغ ا مس اويا لرص يد الحس اب ع ىل أس اس التخ ارج ل ذلك الش هر
ر أو األش هر الس ابقة للش هر ال ذي ت م في هFاألرب اح ال يت ت م حس ابها ع ن الش ه
 ف ن ه ي تم دفعه ا ل ه عن د إغ الق،إغ الق الحس اب ول م ي تم دفعه ا للمتعام ل بع د
ن
ن
اط مخ اطر االس تثمار أو
 ويس تثت م ن ذل ك م ا للمتعام ل يف احتي ي،الحس اب
ن
.الت تدخل يف محل التخارج المذكور
احتياط معدل األرباح ي
ي
ً
ً
أن يتس لم مبلغ ا ق د يك ون مس اويا لرص يد الحس اب ع ىل أس اس التخ ارج ل ذلك
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paid upon the closure of the account except for the
amounts due to the Customer of the Investment Risk
Reserves and included in the said Takharuj.
(g) The Mudarabah Accounts Holders authorize the Bank, to
retain, if required, a certain percentage of the Mudarabah
Accounts Holders Profit of the realized profits due to be
allocated to in the Investment Risk Reserves at the
applicable and announced percentage set out in the
Announcement of Profit Distribution Method.

(i)

The balance of the Investment Risk Reserves shall
always remain the right of the Mudarabah Accounts
Holders owning the Mudarabah accounts in the Bank
at any time and the Bank shall not have the right to
deduct for itself any amount of this balance, and at
the liquidation of the Bank the said reserve balance
shall be allocated to the Mudaraba Accounts Holder
existing at that time. If anything remained thereof, it
shall be dispensed in charities

(ii)

Upon the allocation of the Investment Risk Reserves
or any part thereof to the Mudarabah accounts
holders, such allocation shall be made according to
the Weightings or on pro rate basis or in any other
manner as may have been agreed between the Bank
and the Customer at the Account opening date, any
accounts or category shall not receive more than
what it deserves in accordance to that.

(iii)

To facilitate the matter, it is allowable to establish a
sub–Investment Risk Reserve for each kind, type or
category of the Mudaraba accounts according to the
aforesaid rules.

(iv)

The Investment Risk Reserves balance shall be
invested for such reserve on Mudarabah basis under
the same Terms and Conditions of the Saving
Account, if a sub reserve has been established for
each type of the Mudaraba accounts, then the
reserve balance shall be invested under the same
Terms and Conditions of this account and in this case
the Investment term for the Investment Deposit shall
be one month

(h) The Mudarabah Accounts Holders shall authorize the Bank,
to retain, if required, part of the Profit of the Mudarabah
pool (Mudarabah Profits) of the realized profits due to be
allocated to the Mudarabah Accounts Holders and the Bank
in the Investment Risk Reserves but shall not exceed
certain percentage of such profits which shall be the
percentage applied and declared by the Bank, if any, upon
approval by the Bank’s Fatwa and Shari’a Supervisory Board
on the same, for the purposes of maintaining the stability
and sustainability of the regular allocation of the profits on
the Mudarabah Accounts Holders as per the market rates in
the future under the following roles:
(i)

At all times, the balance of the Investment Risk
Reserves shall remain the right of the Mudarabah
Accounts Holders owning the Mudarabah Accounts
and the Bank. The Bank shall not be the sole owner of
such Investment Risk Reserves, and in case of
liquidation of the Bank, the said reserve account shall
be allocated to the Mudarabah Accounts Holders
existing at that time. If anything remained thereof, it
shall be dispensed in charities as should be
determined by the Fatwa and Shari’a Supervisory
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ً
 إغ الق مبك ر/ كم ا يك ون المتعام ل مطالب ا بتوقي ع (نم وذج التخ ارج.الش هر
.لحساب مضاربة "حساب استثماري") والمتوافر ن يف جميع فروع المرصف
(ز) يخ ول أص حاب حس ابات المض اربة البن ك ب أن يح تفظ (عن د الل زوم) بج زء
من حصة أرباح أصحاب حس ابات المض اربة م ن األرب اح المحقق ة والمس تحقة
 وذلك بم ا ال يج اوز نس بة مئوي ة،احتياط مخاطر االستثمار
التوزي ع عليهم ن يف
ي
 و ي النس بة المطبق ة والمعلن ة ل دى البن ك (إن،معين ة م ن تل ك الحص ة
وج دت) بن اء ع ىل اعتم اد هيئ ة الفت وى والرقاب ة ر
 وذل ك بغ رض،الرسعية له ا
الحماي ة م ن الخس ارة المس تقبلية ال يت ال يس أل عنه ا البن ك والمحافظ ة ع ىل
اس تقرار واس تمرار توزي ع األرب اح ع ىل أص حاب حس ابات المض اربة مش كل
ً
: وذلك بالضوابط اآلتية،منتظم وفقا لمعدالت السوق ن يف المستقبل
ً
اط مخ اطر االس تثمار حق ا ألص حاب
)1(
ي بف رص يد احتي ي
ن
الكي لحس ابات مض اربة ل دى البن ك ن يف أي
حس ابات المض اربة الم
ً
، و ال يح ق للبن ك أن يقتط ع لنفس ه ش يئا من ه،وق ت م ن األوق ات
االحتياط المذكور يوزع عىل أص حاب
وعند تصفية البنك ف ن رصيد
ي
ن
 وأن حص ل وب يف من ه،حس ابات المض اربة الموج ودين يف ذل ك الوق ت
.ر ي ء ف نه يرصف ن يف الخيات
) عن د توزي ع رص يد احتي اط مخ اطر االس تثمار أو بع من ه ب ن2(
ي
ي
ً
أص حاب حس ابات المض اربة ف ن ذل ك ي تم وفق ا لليجيح ات أو
بالنسبة والتناسب أو بأي طريقة أخرى ي تم االتف اق عليه ا ب ن
ي البن ك
) وال يج وز أن يع ئ حس اب (أو فئ ة،والمتعام ل عن د ف تح الحس اب
ر
.أكي مما يستحقه بموجب ذلك
ً
رىع لمخ اطر االس تثمار
اط ف ي
) يمكن تيسيا لألمر أن يتم تك وين احتي ي3(
لك ل ن وع م ن أن واع حس ابات المض اربة أو فئ ة م ن فئ ات حس ابات
.الت تقدمت
المضاربة بالضوابط ي
اط مخ اطر االس تثمار لص الح ه ذا
) ي تم اس تثمار رص يد احتي ي4(
اط ع ىل أس اس المض اربة ب نفس رشوط وأحك ام حس اب
االحتي ي
رىع لك ل ن وع م ن أن واع حس ابات
اط ف ي
 وأذا ت م تك وين احتي ي،الت وفي
اط ي تم اس تثماره ب نفس رشوط وأحك ام
المض اربة ف ن رص يد االحتي ي
ن
وف ه ذه الحال ة تك ون م دة االس تثمار
 ي،ن وع الحس اب الخ اص ب ه
.بالنسبة لحساب وديعة االستثمار مدة شهر
(ح) يخول أصحاب حسابات المض اربة البن ك ب أن يح تفظ (عن د الل زوم) بج زء
م ن أرب اح وع اء المض اربة (أرب اح المض اربة) م ن األرب اح المحقق ة والمس تحقة
ن
،اط مع دل األرب اح
التوزي ع ع ىل أص حاب حس ابات المض اربة والبن ك يف احتي ي
 و ي النس بة المطبق ة،وذل ك بم ا ال يج اوز نس بة مئوي ة معين ة م ن تل ك األرب اح
والمعلن ة ل دى البن ك (إن وج دت) بن اء ع ىل اعتم اد هيئ ة الفت وى والرقاب ة
ر
 وذل ك بغ رض المحافظ ة ع ىل اس تقرار واس تمرار توزي ع األرب اح،الرسعية له ا
ع ىل أص حاب حس ابات المض اربة مش كل من تظم وفق ًا لمع دالت الس وق فن
ي
: وذلك بالضوابط اآلتية،المستقبل
ً
اط مع دل األرب اح حق ا ألص حاب حس ابات
) ي بف رص يد احتي ي1(
ن
ن
(ف أي وق ت م ن
المض اربة الم الكي لحس ابات المض اربة ل دى البن ك ي
ن
وف ح ال
 ي، و ال يح ق للبن ك أن يس تأثر ب ه لوح ده،األوق ات) والبن ك
تص فية البن ك ف ن حص ة أص حاب حس ابات المض اربة ن يف رص يد
اط الم ذكور ت وزع ع ىل أص حاب حس ابات المض اربة الموج ودين
االحتي ي
ن
ر
 وأن حص ل وب يف منه ا ي ء ف ن ه يرص ف يف الخ يات،ن يف ذل ك الوق ت
حسبما تحدده هيئة الفتوى والرقابة ر
.الرسعية
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Board.
(ii) The Investment Risk Reserves balance shall be
invested for such reserve on Mudarabah basis under
the same Terms and Conditions of the investment of
the Partnership Capital in the general pool.
(iii) Upon the allocation of the Investment Risk Reserves or
any part thereof to the Mudarabah Accounts Holders,
such allocation shall be made as per Mudrabah Profit
allocation principles.

اط
اط مع دل األرب اح لص الح ه ذا االحتي ي
) ي تم اس تثمار رص يد احتي ي2(
ع ىل أس اس المض اربة ب نفس رشوط وأحك ام اس تثمار رأس م ال المش اركة
.ن يف الوعاء العام
ً
احتياط معدل األرباح أو بعضا منه ف ن ذل ك ي تم
) عند توزي ع رصيد3(
ي
ً
.وفقا ألسس توزي ع أرباح المضاربة
(ط) إذا ت م حس اب األرب اح ول م ي تم دفعه ا للمتعام ل وفق ًا له ذه ر
الرس وط
 ف ن المتعام ل يخ ول البن ك باس تثمارها ب نفس رشوط وأحك ام،واألحك ام
.الحساب الذي تتبعه بضمها عند حساب األرباح إىل رصيد الحساب

(i)

If the profits are calculated and not paid to the Customer in
accordance with these Terms and Conditions, the Customer
hereby authorizes the Bank to invest such profits under the
same Terms and Conditions of their respective account.

(j)

The Mudarabah Accounts Holders shall authorize the Bank
to pay the Zakat of the Investment Risk Reserves balance
and their respective share in the Investment Risk Reserves
balance and dispense the same as may be determined by
the Fatwa and Shari’a Supervisory Board.

اط
(ي) يف وض أص حاب حس ابات المض اربة البن ك ب إخراج زك اة رص يد احتي ي
 ورصفه ا،اط مع دل األرب اح
 وم ا يخص هم م ن رص يد احتي ي،مخ ًاطر االس تثمار
وفقا لما تقره هيئة الفتوى والرقابة ر
.الرسعية

(k) The Bank may at its discretion restrict/limit the number of
withdrawals through the branches permissible during a
calendar month from the Savings Account, and if the
number of withdrawals exceeds the number of transactions
specified by the Bank, then the Bank may collect a service
charge specified in the Schedule of Fees for each additional
withdrawal transaction exceeding such limit

 الح د م ن ع دد الس حوبات/(ك) يج وز للبن ك وف ق خي اره الخ اص تقيي د
المسموح بها من خالل الفروع خالل أي شهر م يالدي م ن حس اب الت وفي وأذا
 ف ن ه يج وز،ك ان ع دد الس حوبات أك ري م ن ع دد الس حوبات ال يت ح ددها البن ك
للبنك تحصيل رسم الخدمة المحدد ن يف جدول الرس وم ع ىل ك ل عملي ة س حب
.إضافية تزيد عن ذلك العدد
 رشوط خاصة بحسابات ودائع االستثمار4-16

16.4 Special Terms of the Investment Deposit Accounts
(a) The General Provisions shall apply to the Investment
Deposit Account and the following additional conditions
shall also apply:

.(أ) ترسي األحك ام العام ة لحس ابات المض اربة ع ىل حس اب وديع ة االس تثمار
كما ترسي ر
: الرسوط اإلضافية اآلتية

In relation to an Investment Deposit Account, the
Customer shall select a fixed Investment Period (or
such other periods approved by the Bank), provided
that the minimum fixed Investment Period shall be
one (1) calendar month;

 ف ن المتعام ل يل نيم باختي ار،) فيما يتعلق بأي حساب وديعة استثمار1(
مدة استثمار مح ددة (أو أي ة ف يات أخ رى مقبول ة ل دى البن ك) ر
مرسط أن
ً
ً
ً
ن
األدن لمدة االستثمار الثابتة شهرا ميالديا واحدا؛
يكون الحد

(ii) The profit on the Investment Deposit Account shall be
calculated based on the realized profit and shall be
paid to the Customer either:

) تحس ب األرب اح ع ىل حس اب وديع ة االس تثمار ع ىل أس اس األرب اح2(
:المحققة وتدفع إىل المتعامل إما

(i)

1

On the first Profit Payment Date falling
immediately after the expiry of the Investment
Period; or

2

On Profit Payment Dates at such certain intervals
as may be mutually agreed to between the
Customer and the Bank (if such agreement
exists); and

(iii) Unless otherwise instructed to the Bank by the
Customer fifteen (15) banking days before the expiry
of Investment Period, the deposit shall be renewed
automatically on the same terms and conditions. The
Customer may opt to, when opening the investment
deposit account, add the achieved and allocated profit
to the deposit at the renewal to be invested with it
and may opt not to add the same.
(b) The profit calculation period for the investment deposit
shall be determined as may be requested by the Customer
when opening the Investment Deposit Account and
approved by the Bank and shall in any case commence from
the banking day following the deposit of the investment
deposit funds
(c) The minimum limit for accepting the opening of Investment
Deposit Account in AED or other currencies shall be
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

 ن يف أول ت اري خ دف ع أرب اح وال ذي يق ع بع د نهاي ة م دة االس تثمار.أ
ر
مباشة؛ أو
ً
 ن يف تواري خ دفع األرباح ن يف مدد زمنية معينة وفقا لما يتفق علي ه.ب
.)البنك مع المتعامل (إن وجد مثل هذا االتفاق

) م ا ل م تص در تعليم ات بخ الف ذل ك م ن المتعام ل إىل البن ك قب ل3(
ً
ً
خمس ة ر
 ف ن،) يوم ا مرصفيامن ت اري خ انته اء م دة االس تثمار15( عرس
ً
ر
 ويمك ن للمتعام ل أن،الوديع ة تتج دد تلقائي ا ب نفس الرس وط واألحك ام
يختار عند فتح حس اب وديع ة االس تثمار إض افة ال رب ح المحق ق والم وزع
.إىل الوديعة عند التجديد بحيث يستثمر معها أو عدم إضافته

ً
(ب) تح دد م دة حس اب األرب اح بالنس بة لوديع ة االس تثمار وفق ا لم ا يطلب ه
 و ي ن يف،المتعام ل عن د ف تح حس اب وديع ة االس تثمار ويواف ق علي ه البن ك
ن
.التاىل إليداع مبلغ وديعة االستثمار
المرصف
جميع األحوال تبدأ من اليوم
ي
ي

ن
األدن لقب ول ف تح حس اب وديع ة
(ج) يح دد البن ك م ن وق ت آلخ ر الح د
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determined by the Bank from time to time. Except for the
investment term of deposits in AED, the Bank is not bound
to repay deposits upon liquidation or closure of their
accounts in the same currency deposited, but undertakes
payment by issuing a demand draft or transfer of the same
currency deposited at the exchange rate prevailing as on
the day of repayment of the said deposit.

 وباس تثناء حس ابات ودائ ع االس تثمار.االس تثمار بال درهم أو ب العمالت األخ رى
ً
 ف ن البن ك ال يك ون ملزم ا بتس ديد الودائ ع عن د تس ييلها،ب درهم اإلم ارات
وأغ الق حس ابها ب نفس عمل ة اإلي داع لكن ه يتعه د بال دفع بإص دار حوال ة عن د
الطل ب ب نفس عمل ة اإلي داع أو تحوي ل العمل ة المودع ة وف ق س عر الرص ف
.السائد ن يف تاري خ تسديد الوديعة

(d) The Bank is not bound to accept the closure of the
Investment Deposit Account liquidation and withdrawal of
the deposit request from the Customer before the expiry of
the Investment Period. In special cases the Bank may allow
withdrawal of the deposit prior to the expiry of the
investment period in consideration of Takharuj amount to
then be agreed upon as may be accepted by the Bank. If the
deposit profit was calculated for the month(s) preceding
the month in which Takharuj is made and has not yet paid
to the Customer, the same shall be paid to the Customer at
the time of Takharuj except for such amounts due to the
Customer in the Investment Risk Reserves or in the
Investment Risk Reserves as the same shall be included in
the Takharuj. The Customer shall, in the requests of
liquidation and withdrawal of equal value of AED One (1)
million or more, notify the Bank of such requests five (5)
working days prior notice of the date of liquidation.

(د) البن ك غ ي مل زم بقب ول طل ب إغ الق حس اب وديع ة االس تثمار وتس ييل
ن
وف
 ي.وسحب الوديعة من قبل المتعامل قبل انتهاء مدة االستثمار الخاص ة به ا
ح االت خاص ة يمك ن للبن ك الس ماح بتس ييل وس حب الوديع ة قب ل انته اء م دة
ً
االس تثمار ع ىل أس اس التخ ارج بمقاب ل تخ ارج ي تم االتف اق علي ه ن يف وقت ه وفق ا
 وأذا ك ان ق د ت م حس اب أرب اح للوديع ة للش هر أو األش هر،لم ا يقب ل ب ه البن ك
 ف ن ه ي تم،الس ابقة للش هر ال ذي ت م في ه التخ ارج ول م ي تم دفعه ا للمتعام ل بع د
 ويس ن،دفعه ا ل ه عن د التخ ارج م ن غ ي أن ت دخل نف التخ ارج
تثت م ن ذل ك م ا
ي
للمتعام ل نف احتي اط مخ اطر االس تثمار أو ن
اط مع دل األرب اح حي ث
احتي
ف
ي
ي
ي
ي
 ويج ب ن يف طلب ات التس ييل والس حب ال يت تس اوي.ي دخل ذل ك ن يف التخ ارج
)5( قيمته ا ملي ون دره م أو أك ري أن المتعام ل بإخط ار البن ك به ا قب ل خمس ة
.أيام عمل من تاري خ التسييل

(e) Conditional upon compliance with the aforementioned, the
liquidation and withdrawal of the deposit shall only be
made in whole and is not acceptable to be partial and is
made on the Takharuj basis and the amount paid to the
Customer shall be the consideration of Takharuj as agreed
upon between the Customer and the Bank.

(ـه) ر
 ف ن تس ييل وس حب الوديع ة ال يك ون إال مش كل،مرسط التقي د بم ا س بق
ً
 وم ا ي دفع، وي تم ذل ك ع ىل أس اس التخ ارج، وال يقب ل أن يك ون جزئي ا،كام ل
للمتعام ل عندئ ذ ه و مقاب ل التخ ارج ال ذي ي تم االتف اق علي ه ب ن
ي المتعام ل
.والبنك

16.5 Special Types of Mudarabah Accounts
The Bank may add special types of Mudarabah Accounts provided
that the terms and conditions of the same shall be specified in the
Addendum.

 أنواع خاصة من حسابات المضاربة5-16
 ر،يمك ن للبن ك أن يض يف أنواع ًا خاص ة ب ه م ن حس ابات المض اربة
مرس ط بي ان
.رشوطها وأحكامها الخاصة ن يف الملحق

D. CARD TRANSACTIONS

(د) عمليات البطاقة

17. This Clause applies to the use of a Card issued and provided by
the Bank to a Cardholder.
17.1 Issuing of Cards
(a) All Cards are the property of the Bank. The Cardholder must
immediately return all Cards to the Bank or its Agent upon
request by the Bank or its Agent. The Bank reserves the
right to withdraw the Card at its absolute discretion and/or
terminate the Card with or without prior notice and in
whatever circumstances it deems fit.
(b) The Card may be collected by the Cardholder or sent by
post or courier to the address notified to the Bank by the
Cardholder at the risk of the Cardholder.
(i)

Upon receipt of the Card the Cardholder shall contact
or notify the Bank in the manner specified by the Bank
to confirm receipt of and activate the Card.

(ii) Such confirmation of receipt, signature, use or
activation of the Card shall constitute binding and
conclusive evidence of the confirmation of the
Cardholder to be bound by these Terms & Conditions.
(iii) In the event that the Cardholder does not wish to be
bound by these Terms and Conditions, they shall cut
the Card in half and return both halves to the Bank
(iv) The Card is not transferable and shall be used
exclusively by the Cardholder and the Cardholder
agrees not to disclose the PIN, TIN or SMS PIN to any
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

و سي ييلم ا

شييي اي ي ا السني ييد عي يية اسي ييتخدام البطاقي يية الي ي ر يصي ييدراا السني ي
 ي ي-17
.حامل البطاقة

 إصدار البطاقات1-17
ً
 ويج ب ع ىل حام ل البطاق ة إع ادة جمي ع.تعتي جميع البطاقات ملكا للبن ك
(أ) ر
البطاق ات ع ىل الف ور إىل البن ك أو إىل وكيل ه بن اء ع ىل طل ب م ن البن ك أو م ن
أو إنهائه ا/ ويح تفظ البن ك بح ق س حب البطاق ة وف ق خي اره المطل ق و،وكيل ه
.بإشعار مسبق ن يف أية ظروف يراها مناسبة
(ب) يج وز أن ن
يحرص حا م ل البطاق ة لتس لمها أو أن ه ي تم إرس الها إلي ه ع ىل
.الييد الرسي ع عىل العنوان الذي أخطر به البنك
بالييد أو ر
مسؤوليته ر
) ن1(
يليم حامل البطاقة عند تسلمها باالتصال بالبن ك أو إخط اره بالطريق ة
.الت يحددها البنك لتأكيد تسلم البطاقة وتفعيلها
ي
ً
) يش كل تأكي د تس لم البطاق ة أو توقيعه ا أو اس تخدامها أو تفعيله ا إثبات ا2(
ً
ً
وملزما لتأكيد حامل البطاقة عىل ن
اليامه بهذه ر
.الرسوط واألحكام
قاطعا
ن
االليام به ذه ر
الرس وط واألحك ام
) ن يف حال ة ع دم رغب ة حام ل البطاق ة ب3(
ن
.نصفي وأعادتهما إىل البنك
ف ن عليه قص البطاقة إىل
ً
) البطاق ة غ ي قابل ة للتحوي ل ويج ب اس تخدامها حرص يا م ن قب ل4(
حام ل البطاق ة ال ذي يواف ق ع ىل ع دم الكش ف ع ن رق م التعري ف
ن
اتف أو رم ز التعري ف بخدم ة الرس ائل
الشخص أو رق م التعري ف اله ي
ي
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third party. The Card may not be pledged by the
Cardholder as security for any purpose whatsoever
(c) The Bank shall not be liable for any circumstances affecting
the use of the Card including but not limited to:
(i)

the manner in which the refusal to accept the Card is
communicated

(ii) any machine, data processing system or transaction
link malfunction, strike or dispute relating to the
transfer of funds, or provision of information;
(iii) limitation of funds available through an ATM; or
(iv) the Bank declining to approve any Financial
Transaction which is proved to be contradicting or is
repugnant to the rules and principles of Islamic Shari’a.
(d) The Cardholder accepts that the issue of the Cards by the
Bank and the maintenance of the Account is governed by
the rules and regulations of the Scheme and in the event of
any dispute, a decision taken under the Scheme shall be
final unless the Cardholder proves the contrary.
(e) The Bank may at any time disclose details of the Cardholder
or its Account to any Agent of the Bank for the purposes of
processing a Card transaction or otherwise fulfilling the
Bank’s obligations with respect to the Scheme.
(f)

Cardholders shall be jointly and severally liable to the Bank
under these Terms and Conditions if the Account is
established in two or more names or if the Card is issued to
two or more persons.

17.2 Use of Card, PIN and TPIN
(a) The Bank will provide a PIN and TIN to be used in
conjunction with the Card when effecting a transaction at
an ATM or by Phone-banking. The Cardholder must ensure
that:
(i)

 وال يج وز لحام ل البطاق ة رهنه ا.النص ية القص ية إىل أي ط رف م ن الغ ي
.كضمان ألي غرض كان
ا
(ج) لن يكون البنك مسؤو عن أية ظروف تؤثر عىل استخدام البطاق ة بم ا ن يف
:ذلك وبدون حرص

all Cards are immediately signed using a ballpoint pen
on receipt by the appropriate Cardholder;

(ii) all Cards are kept secure at all times;
(iii) the Cardholder memorises the PIN/TPIN issued for the
Card and Phone-banking and then immediately
destroys the PIN/TPIN notification slip;
(iv) the PIN and TPIN are not made known to any other
person and to change them regularly;
(v) when the Cardholder changes the PIN/TPIN they do
not include any four numbers in sequence from the
numbers printed on the front or reverse of the Card;

قبول البطاقة؛

الت يتم فيها اإلبالغ عن رف
) الطريقة ي1(

) ح دوث أي خل ل ن يف أي ة آل ة أو نظ ام معالج ة بيان ات أو جه از رب ط2(
عملي ات أو اإل نرصاب أو ال ن نياع فيم ا يتعل ق بتحوي ل األم وال أو تق ديم
المعلومات ؛ أو
 أو،آىل
) وضع قيود عىل األموال المتوفرة من خالل أي جهاز رصاف ي3(
) للبن ك أن ي رف م نح الموافق ة ع ىل أي عملي ة مالي ة نف ح ال تب ن4(
ي له
ي
أن ه ذه العملي ات تتع ارض أو تتن اق م ع أحك ام ومب ادئ ر
الرس يعة
.اإلسالمية
(ط) يقب ل حام ل البطاق ة أن إص دار البطاق ات م ن قب ل البن ك واالحتف اا
ن
 ف ن الق رار،وف حال ة نش وء أي ن زاع
بالحس اب يخض ع لقواع د ول وائح ر
الين امج ً ي
ً
الين امج يعت ري ق رارا نهائي ا م ا ل م ي ب ت حام ل البطاق ة عك س
المتخ ذ بموج ب ر
.ذلك
(ي) يمك ن للبن ك أن يكش ف ن يف أي وق ت م ن األوق ات ع ن تفاص يل حام ل
ال بطاق ة أو حس ابه إىل أي وكي ل ت ابع للبن ك ألغ راض معالج ة أي ة عملي ة
بواسطة البطاقة أو عدا ذلك تنفيذ ن
.الينامج
اليامات البنك بخصوص ر
ن
ؤولي بالتكاف ل والتض امن تج اه البن ك بموج ب
(ك) يكون حملة البطاق ات مس
ً
ر
ه ذه ر
ن
الرس وط واألحك ام إذا ك ان الحس اب مفتوح ا باس مي أو أك ي أو إذا كان ت
ر
ن
.البطاقة صادرة بأسماء شخصي أو أكي
ن
الهاتف
الشخص و رمز التعريف
 استخدام البطاقة ورمز التعريف2-17
ي
ي
ن
اتف الس تخدامها م ع
(أ) يق دم البن ك رم ز تعري ف
شخص ورم ز تعري ف ه ي
ي
آىل أو ع ن طري ق
اف
رص
از
جه
الل
خ
ن
م
ة
عملي
البطاق ة عن د تنفي ذ أي ة
ي
.
:يىل
مما
التأكد
البطاقة
حامل
عىل
ويجب
الهاتف
عي
الخدمات المرصفية ر
ي
) التوقي ع ع ىل جمي ع البطاق ات ع ىل الف ور باس تخدام قل م ح ري ناش ف1(
عند تسلمها من قبل حامل البطاقة المقصود؛
) المحافظة عىل سالمة جميع البطاقات ن يف جميع األوقات؛2(
ن
اتف الص ادر
) حف ظ رم ز التعري ف3(
رمز التعري ف اله ً ي/ الشخص
ي
بخص وص البطاق ة والخ دمات المرصفية ع ري اله اتف غيب ا وبع د ذل ك
ن
الهاتف عىل الفور؛
رمز التعريف/الشخص
إتالف قسيمة رمز التعريف
ي
ي
الشخص ورم ز
) ع دم اط الع أي ش خص آخ ر ع ىل رم ز التعري ف4(
ي
ن
 وتغييهما باستمرار؛،الهاتف
التعريف
ي
رمز/ الشخص
) ن يف حال ة قي ام حام ل البطاق ة بتغي ي رم ز التعري ف5(
ي
ن
 فيج ب أال يتض من الرم ز أي ة أربع ة أرق ام متسلس لة م ن،اتف
التعري ف اله ي
األرقام المطبوعة عىل الجهة األمامية أو الخلفية للبطاقة؛

(vi) (Cards are not used before or after the validity period
stated on the Card or after any notification of
cancellation or withdrawal of the Card by the Bank or
its Agent; and

) ع دم اس تخدام البطاق ات قب ل أو بع د شي ان ص الحياتها كم ا ه و6(
م ذكور ع ىل البطاق ة أو بع د أي إخط ار بإلغائه ا أو س حبها م ن قب ل البن ك
أو وكيله؛ و

(vii) the Bank’s record of any transaction effected in
conjunction with a PIN or TPIN shall be binding on the
Cardholder as to its consequence unless the
Cardholder proves the contrary to what is mentioned
in the records

) تعت ري س جالت البن ك بخص وص أي ة عملي ة منف ذة باس تخدام رم ز7(
التعري ف الشخص أو رم ز التعري ف اله ن
اتف ملزم ة لحام ل البطاق ة فيم ا
يتعل ق بنتيج ة تل يك العملي ة م ا ل م ي ب ت يحام ل البطاق ة عك س ال وارد فن
ي
.تلك السجالت

(b) The Bank reserves the right at all times (with the settlement
of the consequences on the fees collected for the services,
if any) to:

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

(ب) يح تفظ البن ك ب الحق ن يف جمي ع األوق ات بم ا ي يىل (م ع معالج ة أث ر ذل ك
:)عىل الرسوم المحصلة مقابل الخدمة إن وجدت
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(i)

refuse to authorise any Purchase or Cash Withdrawal;

(ii) cancel or suspend the right to use any Card, PIN or
TPIN in respect of all or specific functions or
transactions; and

بخص وص أي ة عملي ة رشاء أو س حب مب الغ

.تجديد أو استبدال أية بطاقة

(b) In other cases, than the Bank's negligence, infringement or
otherwise violation of these Terms and Conditions, the
Bank shall not be liable for any loss or damage where the
Cardholder uses an ATM or the Phone banking to transfer
funds between Accounts, or any other account or
institution which maintains an arrangement with the Bank.
The Cardholder shall be solely responsible and liable for:
(i)

providing the Bank with the correct details for the
funds transfer, any user/ Customer/ reference number
and any subsequent changes in a form prescribed by
the Bank; and

اآلىل
 استخدام أجهزة الرصاف ي3-17
(أ) يك ون حام ل البطاق ة مس ؤوال ع ن جمي ع العملي ات م ن خ الل جه از ا
اآلىل باس تخدام البطاق ة س واء ت م تنفي ذ تل ك العملي ات بعل م حام ل
الرصاف ي
ً
ً
البطاق ة أو بتف وي من ه أم ال (إال ن يف حال ة تس لم البن ك إش عارا خطي ا بفق دان
.)البطاقة مع تأكيده لذلك التسلم
(ب) نف غي حاالت التعدي أو التقصي أو مخالفة هذه ر
 ع ن،الرسوط واألحك ام
ي
أي ة خس ارة أو ن
أرصار ن يف حال ة اس تخدام اف ن البن ك ل ن يك ون مس ؤوال حام ل
آىل أو خ دمات مرصفية ع ري اله اتف لتحوي ل األم وال
البطاق ة أي جه از رصاف ي
ب ن
ي الحس ابات أو دف ع ف واتي خ دمات المراف ق أو إىل أي ة هيئ ة أخ رى وال يت
ًالبطاق ة: ويعت ري حام ل لوح ده عن.تح تفظ بيتيب ات به ذا الش أن م ع البن ك
مسؤوال
) تزويد البنك بالتفاصيل الصحيحة بخص وص عملي ة تحوي ل األم وال1(
المرج ع وأي ة تغي يات الحق ة وف ق الص يغة/ المتعامل/ورم ز المس تخدم
الت يحددها البنك؛ و
ي
) تسوية ن ن2(
الياعات مهما كانت طبيعتها مع المستفيد

(ii) Settling disputes of any nature with the Beneficiary.
(c) If a funds transfer or payment request is made by the
Cardholder after the Bank’s end of day processing time the
request shall be processed the next Banking Day.
(d) If a Cardholder deposits an envelope or cheque in the ATM,
they shall be deemed to have been received by the Bank for
processing on the next Banking Day.
(e) The Bank may limit total Cash Withdrawals through ATMs
from time to time during any period and advise the
Customer accordingly.

) رف3(

(ج) ل ن يك ون البن ك مس ؤوال ا تج اه حام ل البطاق ة ع ن أي ة خس ارة أو ن
أرصار
تنش أ ع ن أو نتيج ة ممارس ة البن ك ألي م ن حقوق ه بموج ب ه ذه ر
الرس وط
.واألحكام

17.3 Use of Automated Teller Machines (ATMs)
(a) The Cardholder shall be liable for all ATM transactions using
the Card whether or not processed with the Cardholder’s
knowledge or authority (except after written notice of loss
has been received and acknowledged by the Bank).

) رف1(
نقدية؛

) إلغ اء أو تعلي ق الح ق ن يف اس تخدام أي ة بطاق ة أو رم ز التعري ف2(
ن
اتف بخص وص جمي ع الوظ ائف أو
الش
خص أو رم ز التعري ف اله ي
ي
العمليات أو وظائف أو عمليات محددة؛ و

(iii) refuse to renew or replace any Card.
(c) The Bank shall not be liable to the Cardholder for any loss
or damage arising from or as a result of the Bank exercising
any of its rights under these Terms and Conditions.

م نح التف وي

(ج) ن يف حال إجراء تحويل لألموال أو تقديم طلب دف ع م ن قب ل حام ل البطاق ة
 ي تم تنفي ذ الطل ب ن يف،بع د انته اء س اعات ال دوام ل دى البن ك ن يف ذل ك الي وم
ن
التاىل
المرصف
اليوم
ي
ي
ً
ً
 ف ن،اآلىل أو ش يكا
(د) ن يف حال إيداع
حامل البطاقة مغلفا ضمن جه از الرصاف ي
ً
ن
البن ك يعت ري متس لما ل ذلك المغل ف أو الش يك لتنفي ذ مض مونه يف الي وم
ن
.التاىل
المرصف
ي
ي
اىل للس حوبات م ن خ الل أجه زة
(ـه) يمك ن للبن ك الح د م ن الع دد اإلجم ي
.اآلىل خالل أية فية وأبالغ المتعامل بذلك من وقت آلخر
الرصاف ي

17.4 Card Related Account

 الحساب المتعلق بالبطاقة4-17

The Bank shall debit to the Cardholder’s Account the amount of each
funds transfer transaction, or Cash Withdrawal. The Bank may be
contacted by a person acting on its behalf to confirm that the Bank
will authorize a proposed Cash Withdrawal. Cash Withdrawals which
are authorised by the Bank are treated as having been debited to the
Account on the date of authorisation and will immediately reduce the
credit available on the Account by the amount of the ash Withdrawal.

يخص م البن ك م ن حس اب حام ل البطاق ة مبل غ ك ل عملي ة تحوي ل أم وال أو عملي ة
 ويمك ن أن يتص ل أي ش خص يترصف بالنياب ة ع ن نفس ه أو.س حب مب الغ نقدي ة
بالنياب ة ع ن الت اجر بالبن ك للتأك د م ن أن البن ك س يمنح التف وي إلج راء عملي ة
ر
 وتعام ل أو الس حوبات النقدي ة.الرساء أو عملي ة س حب المب الغ النقدي ة المقيح ة
ال ت م نح البن ك التف وي فيه ا ع ىل أن ه ت م قي دها نف الرص يد الم دين للحس اب فن
ي
ي
ي
ت اري خ التف وي وس يتم تخف ي الرص يد المت وافر ن يف الحس اب ع ىل الف ور حس ب
.مبلغ التحويل أو السحب النقدي

17.5 Card Related Payments

 الدفعات المتعلقة بالبطاقة5-17
ن
 س واء،(أ) يج ب ع ىل حام ل البطاق ة التأك د م ن ت وفر مب الغ كافي ة يف الحس اب
ن يف الرص يد المت وافر ن يف الحس اب أو ن يف ح د الس حب ع ىل المكش وف ال ذي
يواف ق علي ه البن ك وذل ك لس داد المب الغ المحول ة وثم ن الس حوبات النقدي ة
ً
 وأذا ك ان الحس اب مس حوبا من ه ع ىل.عند تنفي ذ أي ة عملي ة باس تخدام البطاق ة
المكش وف ألي س رب م ن األس باب نتيج ة ع ن تع وي العج ز ع ىل ًاس تخدام
 ف ن المتعام ل يك ون مس ؤوال الف ور ع ن طري ق س داد دفع ة مب ر،البطاق ة
اشة أو
ن
وف ح ال ع دم
 ي.تحوي ل المب الغ م ن أي حس اب آخ ر يح تفظ ب ه ل دى البن ك
التقي د به ذا ر
أو إج راء عملي ة تحوي ل/الرسط ف ن ه يح ق للبن ك إلغ اء البطاق ة و
ر
لألموال بالنيابة عن المتعامل (إذا كان لديه أكي من حساب واح د مفت وح ل دى
.)البنك

(a) The Cardholder shall ensure that sufficient funds are
available in the Account, whether a credit balance or an
overdraft limit agreed by the Bank, for payment of funds
transfer and Cash Withdrawals at the time of a transaction
using the Card. If for any reason the Account is overdrawn
by the use of the Card, the Customer shall be responsible
for immediately making up the deficit by a direct payment
or transfer of funds from any other Account maintained
with the Bank. Failure to comply with this condition shall
entitle the Bank to cancel the Card and/ or make a transfer
on the Customer's behalf (if more than one Account is
maintained with the Bank).
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES
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(b) The Cardholder shall verify all transactions appearing on a
Statement of Account and, in the event of any discrepancy
or dispute advise the Bank in writing thereof within fifteen
(15) banking days of the Statement of Account date and
proves such entry to be incorrect. If no such notice is
received by the Bank, all Card transactions shall be deemed
to be confirmed by the Cardholder as correct. Without
prejudice to the foregoing, the Cardholder shall
immediately report to the Bank if there is reason to
suspects any fraudulent, illegal or suspicious activity with
regard to the Card and the Bank shall, upon receipt of such
report, be entitled to temporarily suspend the usage of the
Card until further notification to the Cardholder.

(ب) يل نيم حام ل البطاق ة ب التحقق م ن ص حة جمي ع العملي ات المدون ة ن يف أي
ن
 يل نيم ب إبالغ البن ك ب ذلك،وف حال ة وج ود أي خ الف أو ن زاع
كش ف
حس اب ي
ً
ً
ً
ر
) يوم ا مرصفيا م ن ت اري خ كش ف الحس اب15( األم ر خطي ا خ الل خمس ة عرس
ن
وف ح ال ع دم تس لم مث ل ذل ك اإلش عار م ن
 ي.وأثب ات ع دم ص حة ذل ك القي د
 ف ن جمي ع عملي ات البطاق ة تعت ري ع ىل أن حام ل البطاق ة ق د أك د،قب ل البن ك
 وأذا ثر ت أن عملي ة ر.عليه ا باعتباره ا ص حيحة
،الرساء المتن ازع فيه ا ص حيحة
ن
ف ن حام ل البطاق ة يل نيم مس داد األج ور المح ددة يف ج دول الرس وم باإلض افة
إىل أي ة نفق ات فعلي ة يتكب دها البن ك للتحقي ق م ن ذل ك التعام ل أو ر
الرس اء
 ف ن حام ل البطاق ة يل نيم ب إبالغ، وب دون المس اس بم ا س بق ذك ره.المتن ازع في ه
ن
اىل أو غ ي
البن
ك ع ىل الف ور يف ح ال وج ود س رب الش تباهه ب أي نش اط احتي ي
ق ن
 وعن د تس لم ذل ك ال بالغ يح ق للبن ك،انون أو مش بوه بخص وص البطاق ة
ي
.تعليق استخدام البطاقة مشكل مؤقت حت إشعار آخر لحامل البطاقة

(c) Upon the Cardholder’s request, copies of transaction
vouchers shall be provided by the Bank ninety (90) banking
days after the transaction date (the Cardholder shall
undertake to pay for the Bank’s applicable fees and charges
specified in the Schedule of Fees).

 ف ن ع ىل البن ك تق ديم نس خ م ن قس ائم،(ج) إذا طل ب حام ل البطاق ة ذل ك
ً
ً
ن
) يوم ا مرصفيا م ن ت اري خ العملي ة (م ع ال نيام حام ل90( تسعي
العمليات بعد
ن
البطاق ة ب دفع أج ور ورس وم البن ك المح ددة يف ج دول الرس وم عن د تق ديم
.)الطلب

(d) The Bank’s records shall be considered as conclusive proof
of the correctness of a funds transfer or Cash Withdrawal
transaction unless the Cardholder proves the contrary.

ً
(د) تعت ري س جالت البن ك دل يال قطعي ا ع ىل ص حة أي تحوي ل لألم وال أو
 م ا ل م ي ب ت حام ل البطاق ة عك س،عملي ة رشاء أو عملي ة س حب مب الغ نقدي ة
.ذلك

17.6 Additional Cards

 البطاقات االضافية6-17

(a) Upon the written request of a Cardholder who is duly and
properly authorised within the Account mandate, the Bank
may supply an additional supplementary Card and PIN to a
Supplementary Nominee. These Terms and Conditions shall
apply to the use of such a Card and PIN, and the Cardholder
shall be liable for its use as if the additional Card was used
by him.

 يمك ن للبن ك تق ديم بطاق ة فرعي ة،خئ من حام ل البطاق ة
(أ) بناء عىل طلب
ي
 وترس ي ه ذه.شخص إىل حام ل البطاق ة اإلض افية
إض افية ورم ز تعري ف
ي
ر
الرسوط واألحك ام ع ىل اس تخدام تل ك البطاق ة ورم ز التعري ف ع ن اس تخدامها

(b) The undertakings, liabilities and obligations of the
Cardholder shall not be affected and in any way by the
issue of a supplementary Card and by any dispute or
counterclaim the Cardholder and Supplementary Nominee
may have against each other. The Cardholder shall
indemnify the Bank against any actual loss, damage,
liability, costs and expenses whether legal or otherwise
incurred by the Bank by reason of any legal disability or
incapacity of the Supplementary Nominee or any breach of
these Terms and Conditions by the Supplementary
Nominee.

(ب) ل ن تت أثر تعه دات ومس ؤوليات ن
واليام ات حام ل البطاق ة ب أي ش كل م ن
األشكال نتيجة إص دار أي ة بطاق ة إض افية أو مس رب أي ن زاع أو مطالب ة بالتقاب ل
بين ه وب ن
 ويل نيم حام ل البطاق ة بتع وي البن ك ض د.ي حام ل البطاق ة الفرعي ة
ن
ن
أي ة خس ارة وأرصار واليام ات وتك اليف ومص اريف فعلي ة س واء كان ت قانوني ة أو
غ ي ذل ك وال يت يتكب دها البن ك مس رب ع دم األهلي ة القانوني ة لحام ل البطاق ة
الفرعية أو مسرب أي إخالل بهذه ر
.الرسوط واألحكام من جانبه

17.7 Card Charges
The Bank reserves the right to charge the Cardholder with the fees
and charges specified in the announced Schedule of Fees upon
request to obtain the Card or the Service. This may include, but is not
limited to:

ًالشخص ويك ون حام ل البطاق ة مس ؤوال يس تخدم البطاق ة
كم ا ل و ك ان
ي
.اإلضافية بنفسه

 رسوم البطاقة7-17
ن
ن
اا الرس وم واألج ور م ن حام ل البطاق ة و ي الرس وم
يح تفظ البن ك ب الحق يف تق ي
واألج ور المح ددة ن يف ج دول الرس وم المعل ن وق ت طل ب الحص ول ع ىل البطاق ة أو
:يىل
 وتشمل بدون حرص ما ي.الخدمة

(a) provision of a replacement Card;

) تقديم بطاقة جديدة؛1(

(b) provision of a Cash Withdrawal (Not a borrowing from the
Bank);

)) توفي مبلغ نقدي للسحب (ال عىل سبيل االقياض من البنك2(

(c) a request for a copy of a transaction voucher which is
subsequently confirmed as a bona fide transaction; and

اىل
) أي طل ب للحص ول ع ىل نس خة م ن قس يمة العملي ة وال يت ي تم بالت ي3(
التأكيد عليها كعملية بنية حسنة؛ و

(d) a request for a duplicate copy of a statement page.
17.8 Lost and Stolen Cards
(a) The Bank may issue a PIN and/or TIN for the Cardholder to
be used in conjunction with the Card when effecting a
transaction at an ATM or by Phone-banking. The
Cardholder agrees that the PIN/TPIN may be sent by post to
him/her at his/her own risk. The Cardholder shall be fully
liable to the Bank for all Card Transactions made with the
PIN/TPIN whether with or without the knowledge of the
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

.) أي طلب للحصول عىل نسخة ثانية من أي كشف4(
 فقدان وشقة البطاقات8-17
ن
اتف إىل حام ل
(أ) يمك ن للبن ك إص دار رم ز تعري ف
أو رم ز تعري ف ه ي/شخص و
ي
البطاق ة الس تخدامه م ع البطاق ة عن د تنفي ذ أي عملي ة م ن خ الل جه از رصاف
 ويواف ق حام ل البطاق ة ع ىل ج واز.آىل أو الخ دمات المرص فية ع ري اله اتف
ي
ن
باليي د ع ىل
إرس ال رق م التعري ف
اتف إلي ه ر
رقم التعري ف اله ي/ الشخص
ي
 ويتحم ل حام ل البطاق ة مس ؤولية كامل ة تج اه البن ك ع ن جمي ع.مس ؤوليته
رقم التعري ف/ الشخص
تع امالت البطاق ة المنف ذة باس تخدام رق م التعري ف
ي
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Cardholder.
(b) The Cardholder shall use all reasonable precautions to
prevent the loss or theft of the Card and shall not disclose
the PIN or TPIN to any party.
(c) If any Card is lost or stolen or if the PIN or TPIN becomes
known to any person other than the Cardholder or
Supplementary Nominee or the Card or the PIN or TPIN is
for any other reason liable to be misused, the Cardholder
must, as soon as possible, notify the Bank by telephone or
in person without delay and subsequently file a police
report at the nearest police station where such loss or theft
or disclosure occurred or was discovered. In such
circumstances, the Bank shall be entitled to temporarily
suspend the use of the Card until further notice to the
Cardholder. If a Card is subsequently found it must not be
used and instead must be returned to the Bank
immediately cut in two across the magnetic stripe.

ن
.الهاتف سواء تم ذلك بعلمه أو دون علمه
ي
(ب) يل نيم حام ل البطاق ة بب ذل جمي ع الجه ود المعقول ة لمن ع فق دان البطاق ة
ن
اتف
أو شقته ا وع دم الكش ف ع ن رم ز التعري ف
الشخص أو رم ز التعري ف اله ي
ي
.إىل أي طرف
الشخص أو
(ج) ن يف حال ة فق دان أو شق ة أي ة بطاق ة أو إذا أص بح رم ز التعري ف
ي
ً
ن
اتف معروف ا ل دى أي ش خص غ ي حام ل البطاق ة أو حام ل
رم ز التعري ف اله ي
الشخص أو
البطاق ة اإلض افية أو إذا أ ي ء اس تخدام البطاق ة أو رم ز التعري ف
ي
 ف ن ه يج ب ع ىل حام ل البطاق ة،رم ز التعري ف اله ات ن يف ألي س رب م ن األس باب
إبالغ البنك ن يف أشع وق ت ممك ن ب ذلك ب دون أي ت أخي وتق ديم ب الغ إىل أق رب
ن
ر
وف
 ي.مرك ز شط ة عن د ح دوث أو اكتش اف ذل ك الفق دان أو الرسقة أو الكش ف
 يحق للبنك تعليق استخدام البطاق ة مش كل مؤق ت ح ت إش عار،هذه الظروف
 يج ب ع ىل،اىل ن يف حال ة العث ور ع ىل البطاق ة
 وبالت ي،آخ ر إىل حام ل البطاق ة
حام ل البطاق ة ع دم اس تخدامها م ن ذل ك يج ب علي ه إعادته ا إىل البن ك ع ىل
عي ر
ن
.الرسيط الممغنط
الفور مقطوعة إىل اوبدال
نصفي ر

(d) Without prejudice to the Cardholders’ obligation to report
the lost, stolen or misused Card, the Cardholder is required
to notify the Bank in writing of any loss or theft of the Card,
TPIN or PIN immediately following such loss or theft by
telephone via Customer Service numbers+97126269995
during our working hour if dialing from outside UAE.
However, for the avoidance of doubt, the Bank shall not be
liable for any losses to the Cardholder for a transaction that
was authorized by the Cardholder prior to the Cardholder
notifying the Bank of the lost or stolen Card by telephone
or written notice but was processed after such notification.

(د) بدون المساس ن
باليام حملة البطاقة باإلبالغ عن فقدانها أو شقته ا أو س وء
ئ إىل
خ
عار
إش
ديم
تق
ة
البطاق
ل
حام
ن
م
وب
المطل
 ف ن م ن،اس تخدامها
ي
الشخص أو رم ز
ف
التعري
ز
رم
أو
ة
البطاق
ة
شق
أو
دان
البن ك بخص وص فق
ي
التعريف ا ن
 ويقوم البن ك بني ة حس نة باتخ اذ اإلج راءات.لهاتف فور حدوث ذلك
ي
ن
 إال أن البن ك ال.الرص ورية لمن ع اس تخدام البطاق ة عن د تس لم ذل ك اإلش عار
ع ن طري ق االتص ال.ئ
يتحم ل أي ة مس ؤولية ح ت تس لم ذل ك اإلش عار الخ ي
 خ الل اوق ات العم ل الرس مية+97126269995 بخدم ة العم الء ع ىل االرق ام
ً
ا
 فل ن يك ون المرصف مس ؤو ع ن أي ة خس ائر،وم ع ذل ك وتفادي ا ألي ش ك
لحام ل البطاق ة ع ن المعامل ة المرصح به ا م ن قب ل حام ل البطاق ة قب ل قي ام
حام ل البطاق ة بإخط ا ر المرص ف ع ن فق دان أو شق ة البطاق ة ع ن طري ق
خئ ولكن تم معالجتها بعد مثل هذا اإلخطار؛
الهاتف أو إشعار
ي

(e) The Bank may upon request from the Cardholder issue a
replacement for any lost or stolen Card or a new PIN or TIN
on these Terms and Conditions or such other terms and
conditions that the Bank may deem fit and shall notify the
Cardholder of the same upon filling the application.

(ـه) يمك ن للبن ك وبطل ب م ن حام ل البطاق ة إص دار بطاق ة بديل ة ع ن أي ة
ن
اتف
بطاقة مفقودة أو مرسوقة أو إص دار رم ز تعري ف
شخص أو رم ز تعري ف ه ي
ي
جدي د وف ق ه ذه ر
الرس وط واألحك ام أو وف ق أي ة رشوط أو أحك ام أخ رى ق د
.يعتيها البنك مناسبة ويعلم بها حامل البطاقة عند تقديم الطلب
ر

(f)

Until the loss, theft (as the case may be) is reported to the
Bank, the Customer will be responsible for all transactions
processed by use of the Debit Card.

.

17.9 Liability for Unauthorised Card Use
(a) The Cardholder shall be liable for any actual losses arising
from the use of any Card, TIN or PIN by any unauthorised
person before the Bank receives notification of loss or theft
of a Card, TPIN or PIN in accordance with this Clause 17.
The Cardholder shall be liable for all actual damages to the
Bank arising from the use of any Card by any person
obtaining possession of that Card with the Cardholder’s
consent or where a Cardholder has been negligent.
(b) The Cardholder shall assist the Bank or its Agent in the
investigation of the loss, theft or possible misuse of a Card,
or the disclosure of the PIN or TPIN and the recovery of a
Card. The Cardholder consents to the disclosure to Agents
of any relevant information concerning the Account in
connection with such investigation or recovery.

(أ) يعت ري حام ل البطاق ة مس ؤوال أي ع ن أي ة خس ائر فعلي ة تنش أ ع ن اس تخدام
أي بطاقة أو رمز تعريف شخص أو رمز تعريف ن
هاتف من قبل أي ش خص غ ي
ي
ً ي
مف وض قب ل تس لم البن ك إش عارا بفق دان أو شق ة البطاق ة أو رم ز التعري ف
ً
ن
 كم ا يعت ري حام ل.17 اتف وذل ك وفق ا له ذا البن د
الشخص أو رم ز التعري ف اله ي
ي
البطاقة مسؤوال عن جميع الخسائر الفعلية ال يت يتع رض له ا البن ك وال يت تنش أ
ع ن اس تخدام أي ة بطاق ة م ن قب ل أي ش خص أص بحت تل ك البطاق ة بحوزت ه
.بموافقة حامل البطاقة أو نتيجة إهماله
(ب) يل نيم حام ل البطاق ة بمس اعدة البن ك أو وكيل ه ن يف التحقي ق بخص وص
فق دان أو شق ة أي ة بطاق ة أو احتم ال س وء اس تخدامها أو بخص وص الكش ف
ع ن رم ز التعري ف الشخص أو رم ز التعري ف اله ن ن
.وف اس يداد البطاق ة
اتف ي
ي
ي
ويواف ق حام ل البطاق ة ع ىل الكش ف لل وكالء ع ن أي ة معلوم ات ذات ص لة فيم ا
.يتعلق بالحساب بخصوص ذلك التحقيق أو االسيداد

17.10 Information
(a) The Bank may analyse certain information about the
transactions on the Account and may use the information
to tell the Cardholder about products, services and benefits
which may be appropriate to the Cardholder.
(b) The Bank may monitor and record the Cardholder
telephone calls to the Bank or to its Agent. Such telephone
recordings shall be the sole property of the Bank.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

 المسؤولية عن استخدام البطاقة بدون تفوي9-17

 المعلومات10-17
(أ) يمك ن للبن ك تحلي ل معلوم ات معين ة بخص وص العملي ات ن يف الحس اب
واس تخدام تل ك المعلوم ات إلب الغ حام ل البطاق ة بالمنتج ات والخ دمات
.والمزايا المتوفرة لحامل البطاقة
(ب) يمك ن للبن ك مراقب ة وتس جيل المكالم ات الهاتفي ة ب ن
ي حام ل البطاق ة
ً
تعتي هذه التسجيالت الهاتفية ملكا للبنك وحده
 ر.والبنك ووكيله
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(c) The Cardholder shall advise the Bank in writing immediately
in respect of any change to a Cardholder’s name, business
and/or home telephone numbers, financial circumstances
and the address to which correspondences are sent.
(d) The Cardholder permits the Bank to disclose information
concerning the Cardholder including, but not limited to, the
Account of the Cardholder to the Bank’s employee’s agent,
associates, branches, assignees, agents or other parties
authorized by the Bank.
(e) The Customer hereby authorises the Bank to fix a Close
Circuit Television (CCTV) camera at its premises to capture
and retain the Customer’s image (by photo, video recording
or other means) and to provide the same to the police,
central bank or any other competent authorities at any
time without any approval by or notification to the
Customer.
17.11 Additional Features
(a) The Bank may make available additional features to
Cardholders subject to such terms and conditions as
notified to the Cardholder from time to time.
(b) The Bank may replace, remove, amend or vary any or all of
the additional features. Any such changes shall be effective
upon giving notice to the Cardholder.

ً
(ج) ن
يليم حامل البطاقة بإبالغ البنك خطيا وعىل الف ور بخص وص أي تغي ي ن يف
ن
ن
أو أرق ام ه اتف الم يل لدي ه وبظروف ه المالي ة/أو عمل ه و/اس م حام ل البطاق ة و
.وبالعنوان الذي يجب إرسال المراسالت إليه
(د) يس مح حام ل البطاق ة للبن ك بالكش ف ع ن معلوم ات متعلق ة بحام ل
البطاق ة بم ا نف ذل ك وب دون حرص حس اب حام ل البطاق ة إىل م ن
وظف البن ك أو
ي
ي
وكيل ه أو الجه ات المرتبط ة ب ه أو فروع ه أو المتن ازل له م م ن قبل ه أو وكالئ ه أو
.إىل أية أطراف أخرى مفوضة من البنك
(ـه) يخ ول المتعام ل البن ك ن يف ت بي ت ك اميات نظ ام دائ رة تلفزيوني ة مغلق ة ن يف
مق اره اللتق اط واالحتف اا بص ورة المتعام ل (ع ىل ش كل ص ورة فوتوغرافي ة أو
 كم ا يخول ه تق ديمها إىل ر،)بواس طة تس جيل في ديو أو بأي ة وس يلة أخ رى
الرسطة
أو المرص ف المرك زي أو الس لطات األخ رى ن يف أي وق ت م ن األوق ات ب دون
.موافقة المتعامل أو إخطاره
 المزايا االضافية11-17
ن
ر
(أ) يمك ن للبن ك تق ديم مزاي ا إض افية إىل حمل ة البطاق ة م ع االل يام بالرس وط
.الت يتم إخطار حامل البطاقة بها من وقت آلخر
واألحكام ي
(ب) يمك ن للبن ك اس تبدال أو إلغ اء أو تع ديل أو تغي ي بع أو جمي ع المزاي ا
.اإلضافية
.وتعتي أية تغييات نافذة بعد تقديم إشعار إىل حامل البطاقة
ر

17.12 Termination

 اإلنهاء12-17

(a) Either the Bank or the Cardholder may terminate the use or
provision of a Card and the Account at any time on written
notice to the other party. If either party exercises its right
to terminate the use or provision of a Card then all Cards
issued in respect of the Account must be returned to the
Bank cut in two across the magnetic stripe.

(أ) يمك ن للبن ك أو حام ل البطاق ة إنه اء اس تخدام أو تق ديم أي ة بطاق ة وأنه اء
ن
ئ إىل الط رف
استخدام ن الحساب يف أي وق ت م ن األوق ات بن اء نع ىل إش عار خ ي
 وف حال ة ممارس ة أح د الط ن.اآلخ ر
رفي حق ه يف إنه اء اس تخدام أو تق ديم
ي
 ف ن ه يج ب إع ادة جمي ع البطاق ات المتعلق ة بالحس اب إىل البن ك،البطاق ة
عي ر
ن
.الرسيط الممغنط
مقطوعة إىل
نصفي ر

(b) The Account shall be closed only after the full payment of
all charges and liabilities under the Account.

ن
واالليام ات بموج ب
(ب) يغل ق الحس اب فق ط بع د س داد جمي ع الرس وم
.الحساب

(c) The Bank may terminate the Card and Account or demand
payment or repayment of the outstanding balance on the
Account at any time. Subject to the Bank’s rights and
powers under these Terms and Conditions, and until such
termination takes place, the Bank shall provide renewed
Cards to the Cardholder on expiry of the Card from time to
time.

(ج) يمك ن للبن ك إنه اء البطاق ة والحس اب أو طل ب س داد أو تس ديد الرص يد
 م ع االل نيام بحق وق.المس تحق ن يف الحس اب ن يف أي وق ت م ن األوق ات
وص الحيات البن ك بموج ب ه ذه ر
 وح ت ح دوث ذل ك،الرس وط واألحك ام
 يل نيم البن ك بتجدي د البطاق ات إىل حام ل البطاق ة عن د انته اء م دتها،اإلنه اء
. وذلك من وقت آلخر

(d) In the event of termination by the Bank any outstanding
balance in the Account may be set-off by the Bank against
any funds, encumbered, assets or securities of the
Cardholder that are held by the Bank.

 يمك ن للبن ك مقاص ة أي رص يد مس تحق ن يف،(د) ن يف حالة اإلنهاء من قبل البنك
الحس اب مقاب ل أي ة مب الغ أو أعب اء أو أص ول أو ض مانات لحام ل البطاق ة
.يحتفظ بها البنك

17.13 Indemnity
The Cardholder shall indemnify the Bank against any actual liability,
loss, charge, demand, damage, whether direct or indirect,
proceedings, costs and expenses whether legal or otherwise which
the Bank may incur by reason of infringement of these Terms and
Conditions or any breach thereof by the Cardholder. All costs and
expense in such regard may be debited to the Account and shall be
payable to the Bank by the Cardholder in accordance with these
Terms and Conditions.
17.14 General Provisions
(a) The failure or delay by the Bank to insist in any one or more
instances upon the strict performance of the any of the
provisions of these Terms and Conditions or to exercise any
of its rights, powers, or privileges hereunder shall not be
construed as a waiver or preclusion of any such provisions
or the relinquishment of any such rights, powers or
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

 التعوي13-17
يل نيم حام ل البطاق ة بتع وي البن ك ض د أي ة مس ؤولية أو خس ارة أو رس م أو مطالب ة
 سواء مشكل ر،أو نرصر فعىل
 وك ذلك نفق ات ال دعاوى والتك اليف،مباش أو غ ي مب ا رش
ي
والمص اريف الفعلي ة س واء كان ت قانوني ة أو غ ي ذل ك وال يت يتكب دها البن ك مس رب
إخ الل حام ل البطاق ة به ذه ر
 ويمك ن قي د جمي ع التك اليف.الرس وط واألحك ام
والمص اريف به ذا الخص وص ع ىل الحس اب وتس تحق الس داد م ن حام ل البطاق ة
ً
وفقا لهذه ر
.الرسوط واألحكام
للبنك
 األحكام العامة14-17
ن
(أ) إن إخف اق أو ت أخر البن ك يف حال ة واح دة أو أك ري ع ن اإلرصار ع ىل األداء
ال دقيق ألي م ن ه ذه ر
الرسوط واألحك ام أو ع دم ممارس ته لس لطاته أو حقوق ه
أو امتيازات ه بموج ب ه ذه ر
الرسوط واألحك ام ل ن يفرس ع ىل أن ه تن ازل أو تخ ل
عن أي م ن تل ك ر
 ول ن،الرسوط واألحك ام أو الس لطات أو الحق وق أو االمتي ازات
يمن ع تن ازل البن ك ع ن االع ياض ع ن اإلخ الل ب أي م ن ه ذه ع ن أي ال ررسوط
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ً
.يعتي ذلك تنازال إخالل الحق
واألحكام من طلب تنفيذها الحقا ولن ر

privileges which shall continue in full force and effect and
any waiver by the Bank of breach of any of these Terms and
Conditions shall not prevent the subsequent enforcement
of them and shall not be deemed a waiver of any
subsequent breach.
(b) Any notice issued to Cardholders by the Bank as required
within these Terms and Conditions shall be served by any
means available to the Bank that ensures the delivery of
the notice to the Cardholder and as permitted by law.
(c) The Bank reserves the right to determine the priority of
Card transactions against cheques presented or any other
existing arrangements with the Bank.

امىل البطاق ة كم ا ه و
(ب) يج ب تق ديم أي إش عار ص ادر م ن البن ك إىل ح ي
مطل وب بموج ب ه ذه ر
الرس وط واألحك ام بأي ة وس يلة مت وفرة ل دى البن ك
يتحق ق به ا وص ول اإلش عار إىل حام ل البطاق ة وكم ا ه و مس موح ب ه بموج ب
.القانون
(ج) يح تفظ البن ك ب الحق ن يف تحدي د أولوي ات العملي ات المنف ذة بموج ب
البطاق ة مقاب ل الش يكات المقدم ة أو بالنس بة ألي ة ترتيب ات أخ رى قائم ة م ع
.البنك

17.15 Exclusion of Liability
(a) Except in cases of the Bank's negligence, infringement or
otherwise violation of these Terms and Conditions, the
Bank shall not be liable for any loss or damage howsoever
incurred or suffered by the Cardholder by reason of the
Bank or other bank or financial institution or any ATM or
other party refusing to allow a Card Transaction or accept
the Card or the Card number or the PIN/TIN or to extend or
provide Cash Withdrawals.
(b) In the event of any dispute between the Cardholder and
any bank, financial institution or any other person, the
Cardholder's liability to the Bank shall not in any way be
affected by such dispute or any counterclaim or right of setoff which the Cardholder may have against such bank or
financial institution or person.

 االستثناء من المسؤولية15-17
(أ) فم ا ع دا ح االت التع دي أو التقص ي أو مخالف ة ه ذه ر
الرسوط واألحك ام ف ن
البن ك ال يتحم ل مس ؤولية أي ة خس ارة أو نرصر يتكب ده أو يتع رض ل ه حام ل
البطاق ة مس رب رف البن ك أو أي بن ك آخ ر أو مؤسس ة مالي ة أخ رى أو أي
آىل أو أي ط رف آخ ر الس ماح ب إجراء تعام ل ع ىل البطاق ة أو قب ول
جه از رصاف ي
 رق م التعري ف اله ن/ البطاق ة أو رق م البطاق ة أو رق م التعري ف الشخص
اتف أو
ي
ي
.تقديم أو توفي السحوبات النقدية
(ج) نف حال ة أي ن زاع ب ن
ي حام ل البطاق ة وأي ت اجر أو بن ك أو مؤسس ة مالي ة أو
ي
 ف ن مس ؤولية حام ل البطاق ة ال تت أثر تج اه البن ك ب أي ش كل،أي ش خص آخ ر
م ن األش كال ب ذلك ال ن نياع أو بأي ة مطالب ة متقابل ة أو ح ق مقاص ة ق د يك ون
.لحامل البطاقة ضد ذلك أو البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص

(c) The Bank shall not be liable in any way to the Cardholder
for any loss or damage of whatever nature due to or arising
from any disruption or failure or defect in any ATM or other
machine or communication system or facilities or data
processing system or transmission link or any industrial or
other dispute or anything or cause, whether beyond the
control of the Bank.

(د) ال يتحم ل البن ك أي ة مس ؤولية ب أي ش كل م ن األش كال تج اه حام ل البطاق ة
عن أية خس ارة أو نرصر مهم ا كان ت طبيعت ه يع زى إىل أو ينش أ ع ن أي انقط اع أو
ن
آىل أو جه از آخ ر أو نظ ام اتص االت أو منش ت أو
عط ل أو عي ب يف أي رصاف ي
ناىع أو ن زاع آخ ر أو س رب
نظ ام معالج ة بيان ات أو وص لة إرس ال أو أي ن زاع ص ي
.خارج عن نطاق سيطرة البنك

(d) The Bank shall not be liable in any way to the Cardholder
for any loss or damage of whatever nature due to or arising
from the use of the Card outside the UAE as long as this is
due to a reason that is beyond the Bank's control.

(ـه) ال يتحمل البنك أية مس ؤولية ب أي ش كل م ن األش كال تج اه حام ل البطاق ة
ع ن أي ة خس ارة أو نرصر مهم ا كان ت طبيعت ه يع زى إىل أو ينش أ ع ن اس تخدام
البطاقة خارج اإلمارات العربية المتحدة ما دام ذلك يرجع إىل سرب يخرج عن
.نطاق سيطرة البنك

E. PHONEBANKING
18. The Phone Banking shall be subject to the terms and conditions
of the Bank attached to the Account Application Form. Accepting of
which, is a condition of utilizing theses services

عي ال اتف
(ـه) الخدمات المرصفية ر
 تخض ع جمي ع الخ دمات المرصفية ع ري اله اتف ر-18
للرس وط واألحك ام الخاص ة
 وال يت يش يط قب ول المتعام ل به ا للحص ول،بالبن ك والمرفق ة بطل ب ف تح الحس اب
.عىل هذه الخدمات

(و) المعامالت المرصفية عي ر
اإلنينت
ر

F. INTERNET BANKING
19. The Internet Banking shall be subject to the terms and conditions
of the Bank displayed on the Bank’s website. Accepting of which, is a
condition of utilizing the Internet Banking services.

 تخض ع جمي ع الخ دمات المرصفية ع ري اإلنين ت ر-19
للرس وط واألحك ام الخاص ة
ن
ن
 وال يت يش يط قب ول المتعام ل به ا،ون للبن ك
بالبن ك والمدرج ة يف الموق ع االلك ي ي
.عي االنينت
للحصول عىل الخدمات البنكية ر

G. SMS SERVICES
20. The short message services (“SMS”) shall be subject to the terms
and conditions of the Bank attached to the Account Application Form.
Accepting of which, is a condition of utilizing the Internet Banking
services or whereby the bank would communicate specific or mass
notifications to the customer. By default, the customer will be
enrolled to receive SMS messages at the time of opening their
account. The customer may opt to discontinue with the service but it
would not be recommended.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

(ز) خدمات الرسائل النصية القصية
 تخض ع خ دمات الرس ائل النص ية القص ية ر-20
للرس وط واألحك ام الخاص ة بالبن ك
والمرفق ة بطل ب ف تح الحس اب وال يت يش يط قب ول المتعام ل به ا للحص ول ع ىل
خ دمات الرس ائل النص ية القص ية أو حي ث يق وم البن ك ب إبالغ العمي ل بإش عارات
ن
 ن يفSMS تلف رس ائل
 مش كل اف ي ي.مح ددة أو جماعي ة
 س يتم تس جيل العمي ل ل ي، اا
. قد يختار العميل التوقف عن الخدمة ولكن لن يوا بذلك.وقت فتح حسابه
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I. MISCELLANEOUS

(ط) أحكام متفرقة

21. Disclosure

 الكشف عن المعلومات-21

21.1 The Customer irrevocably agrees that the Bank may at its
discretion and for any purpose (including for the purpose of fraud
prevention, audit and debt collection, or if required by any
competent government or regulatory body) share any information,
details or data relating to the Customer and/or the Accounts and/or
the Customer’s transactions with the Bank or its affiliates or branches
or any credit agency or any person who may enter into contractual
relations with the Bank as the Bank may consider appropriate
without notice to the Customer

 يواف ق المتعام ل مش كل غ ي قاب ل لإللغ اء ع ىل ان ه يح ق للبن ك وف ق خي اره1-21
الخ اص وألي غ رض م ن األغ راض (بم ا ن يف ذل ك من ع االحتي ال وت دقيق الحس ابات
ً
)وتحصيل الديون أو إذا كان مطلوب ا م ن قب ل أي ة هيئ ة حكومي ة أو تنظيمي ة مختص ة
أو/الكش ف ع ن أي ة معلوم ات أو تفاص يل أو بيان ات فيم ا يتعل ق بالمتعام ل و
أو عملي ات المتعام ل م ع البن ك أو الجه ات المرتبط ة ب ه وفروع ه أو أي/الحس ابات و
وكال ة ائتم ان أو أي ش خص ي ريم عالق ة تعاقدي ة م ع البن ك حس ب م ا يعت ريه البن ك
ً
.مناسبا بدون إشعار المتعامل

21.2 The Customer irrevocably agrees that the Bank may transfer or
subcontract the provision of any part of the services provided to the
Customer to any third party. The Bank shall remain liable to the
Customer for any actual damages incurred or suffered by the
Customer as a result of the negligence, breach or default of any such
third party.

 يواف ق المتعام ل مش كل غ ي قاب ل لإللغ اء ع ىل ان ه يح ق للبن ك التن ازل ع ن أو2-21
التعاق د م ن الب اطن م ع أي ط رف ثال ث بخص وص تق ديم أي ج زء م ن الخ دمات
 ويبف البنك مس ؤوال تج اه المتعام ل ع ن أي ة خس ائر أو ن.المقدمة إىل المتعامل
أرصار
والت يتكبدها المتعامل أو يتع رض له ا نتيج ة إهم ال أو إخ الل
فعلية قابلة للتعوي
ي
.أو تقصي ذلك الطرف الثالث

21.3 In case of the death of the Customer, the installments of any
credit facility extended to the Customer (if any) shall become
immediately due and payable and the Account shall be frozen and no
amounts in the name of the deceased Customer shall be released
unless a formal order by the competent court is received by the Bank
to this effect, and the Bank shall only be responsible therefore from
the date on which it has been notified about the death.

 تعت ري أقس اط أي تموي ل ممن وح للمتعام ل (إن، ن يف حال ة وف اة المتعام ل3-21
وج دت) مس تحقة ف ورا ويجم د الحس اب ول ن ي تم س داد أي ة مب الغ باس م المتعام ل
ً
ً
ً
ن
المتوف حت يتسلم البنك أمرا رسميا من المحكمة المختصة فقط اعتبارا م ن ت اري خ
.يعتي البنك مسؤوال بتلك الوفاة
إخطاره بذلك الخصوص
وبالتاىل ر
ي

21.4 The Bank may open such Accounts (as may be approved by the
Bank from time to time in accordance with the Central Bank rules and
regulations and applicable federal and local laws) for minors under
the signature of his natural guardian or legal guardian until the minor
is the age of majority, whereupon such minor shall be entitled to
operate the relevant Account in his own right without the need for
any consent of the natural guardian or legal guardian or any party.

 يمك ن للبن ك ف تح حس ابات (كم ا يعتم دها البن ك م ن وق ت آلخ ر وفق ا لقواع د4-21
وأنظم ة المرصف المرك زي والق ن
واني االتحادي ة والمحلي ة) للق ارصين بموج ب توقي ع
ن
 وعن دها يح ق ل ذلك،انون ح ت يبل غ الق ارص س ن الرش د
وا الق ي
وىل أو ال ي
م ن ال ي
الق ارص تش غيل الحس اب المع ن
وىل أو
ال
ن
م
ة
موافق
أي
إىل
ة
الحاج
دون
ه
بنفس
ت
ي
ي
.الوا أو أي جهة أخرى
ي

21.5 The Bank shall keep duplicate of the correspondences,
telegraphs and invoices sent or issued in respect of the financial
transactions and shall also keep all incoming correspondences,
telegraphs, invoices and other documents relating to the financial
transactions including the original cheques that may be required to
be kept and maintained by the Bank in accordance with the banking
common practices and the same shall be kept in such organized
manner that facilitates auditing every 5 years from the date of
issuance of incoming thereof. After the above date, the Customer
shall authorize the Bank to destroy the said documents without any
liability on the part of the Bank.

واليقي ات
 ع ىل البن ك أن يح تفظ بص ورة طب ق االص ل م ن المراس الت ر5-21
ً
 وعلي ه أيض ا االحتف اا،الت يرسلها أو يصدرها بخص وص العملي ات المالي ة
والفواتي ي
الت تتص ل
بجميع ما يرد إليه من مراسالت وبرقيات وفواتي وغيها من
المستندات ي
ً
بالعملي ات المالي ة بم ا ن يف ذل ك أص ول الش يكات ال يت ق د يك ون مطلوب ا م ن البن ك
 ويك ون االحتف اا به ذه األوراق بطريق ة،بموج ب األع راف المرصفية االحتف اا به ا
.منظم ة تس هل معه ا المراجع ة لم دة خم س س نوات م ن ت اري خ تص ديرها أو وروده ا
 ف ن المتعام ل يخ ول البن ك ب إتالف جمي ع الوث ائق،وبع د ال ت اري خ س الف ال ذكر
.المذكورة دون أي مسؤولية عىل البنك

22. Closure of Account
22.1 The Bank shall have the right at any time in its discretion, and
with notice to the Customer, to close any Account and to request
immediate settlement thereof.

 غالق الحسابات22
ن
 يمل ك البن ك الح ق يف القي ام ف أي وق ت م ن األوق ات ووف ق خي اره الخ اص1-22
. بإغالق أي حساب وطلب تسويته مشكل فوري،خئ للمتعامل
وبموجب إشعار
ي

22.2 Without prejudice to the Bank’s aforesaid right, the Bank shall
be entitled to close the Current Account without notice to the
Customer if the Customer issues any cheques with insufficient funds
in the Account

يح ق للبن ك إغ الق الحس اب، ب دون المس اس بح ق البن ك الم ذكور اعاله2-22
الج اري ب دون الحاج ة لتق ديم إش عار إىل المتعام ل ن يف حال ة إص دار األخ ي أي ة ن يف
.الحساب

22.3 Upon closure of the Current Account, any unused cheques
relating to the Account must be returned by the Customer to the
Bank. The Bank will discharge its liability to the Customer by issuing
and mailing to the Customer a postal draft in the amount of the
credit balance remaining in the Account after deducting any actual
charges, fees and other expenses incurred by the Bank in relation to
the closure of the Account. If there is debit balance in the Account,
the Customer shall immediately pay the Bank the amount due from
the Customer upon receipt of the Bank’s advice of the closure of the
Account.

 يج ب ع ىل المتعام ل أن يعي د اي ة ش يكات غ ي، عن د إغ الق الحس اب الج اري3-22
 وس رييئ البن ك ذمت ه تج اه المتعام ل.مس تخدمة فيم ا يتعل ق بالحس اب إىل البن ك
بف ن يف الحس اب بع د خص م أي ة
بإص دار حوال ة مرصفية بمبل غ الرص يد ال دائن المت ي
رس وم وأج ور ومص اريف فعلي ة أخ رى يتكب دها البن ك فيم ا يتعل ق ب إغالق الحس اب
ً
 ف ن المتعام ل، وأذا ك ان رص يد الحس اب م دينا.باليي د إىل المتعام ل
وأرس ال حوال ة ر
ن
يليم بأن يدفع إىل البنك عىل الفور المبلغ المستحق من المتعامل وذلك عند تس لم
.اإلشعار من البنك بخصوص إغالق الحساب

23. Non- Waiver: If the Bank does not at any time exercise the full
implementation of any clause or obligation set out in this terms and
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

 ن يف ح ال ع دم تنفي ذ البن ك ن يف أي وق ت م ن االوق ات أي بن د أو: ع دم التن ازل-23
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conditions, or if the Bank delays the implementation thereof, the
same shall not be considered to be a waiver of its right or
abandonment of the full implementation at a subsequent time.

ن
مبي نف هذه ر
اليام ن
،الرسوط واألحك ام مش كل كام ل أو ن يف حال ة ت أخر البن ك ن يف تنفي ذه
ي
ً
ن
الجزن أو التأخر يف التنفيذ تنازال عن حقه أو تخلي ا ع ن تنفي ذه
يعتي ذلك التنفيذ
ال ر
ي
ن
.مشكل كامل يف وقت الحق

24. Customer's Information

 – معلومات المتعامل24

24.1 The Bank’s books, records and accounts shall be conclusive and
binding. Any certificate, printout or Statement of Account issued by
the Bank shall be final and conclusive evidences against the Customer
of the correctness thereof in any legal proceedings or otherwise,
unless the Customer proves the contrary to what is mentioned in the
records.

 و تعت ري أي ة ش هادة أو.تعتي دف اتر وس جالت وحس ابات البن ك قطعي ة وملزم ة
 ر1-24
ً
ً
ا
وثيقة مطبوعة أو كشف حساب صادر عن البنك دليل نهائيا وقطعيا ضد المتعام ل
 وه ذا م ا ل م ي ب ت المتعام ل،بخص وص ص حتها ن يف أي ة دع وى قض ائية أو غ ي ذل ك
.عكس الوارد ن يف تلك السجالت

24.2 The Customer acknowledges and accepts that telephone calls by
or to the Bank may be recorded for the protection of the interest of
the Customer and the Bank.

 يق ر المتعام ل ويواف ق ع ىل ان ه يمك ن تس جيل المكالم ات الهاتفي ة الص ادرة2-24
.الت يتسلمها وذلك لحماية مصلحة المتعامل والبنك
عن أو ي

24.3 The Customer acknowledges and agrees that the Bank may
maintain, transfer, process and store its data, information and
records in electronic form, on microfilm or other methods (including
in processing centers and databases outside of the UAE) and further
agrees that the messages, cables, telexes fax, microfilms, tapes
computer printouts and photocopies, which may be exhibited by the
Bank as an extract from its files, books, records or accounts shall
constitute conclusive evidence of the genuineness of the contents
thereof.

 يقر المتعامل و ي واف ع ىل ان ه يمك ن للبن ك االحتف اا أو تحوي ل أو معالج ة أو3-24
تخ زين بيانات ه ومعلومات ه وس جالته بص يغة إلكيوني ة أو ع ىل ميك روفيلم أو ط رق
أخ رى (بم ا ن يف ذل ك ن يف مراك ز معالج ة البيان ات وقواع د البيان ات خ ارج اإلم ارات
واليقي ات ورس ائل ال تلكس والف اكس
العربي ة المتح دة) كم ا يواف ق ع ىل أن الرس ائل ر
ر
واألشط ة والنس خ المطبوع ة م ن الكمبي وتر والص ور الض وئية ال يت
والم ايكرو ف يلم
يعرض ها البن ك كمقتطف ات م ن ملفات ه أو دف اتره أو س جالته أو حس اباته دلي ل قط ي
.عىل صحة مضمونها

24.4 The Customer acknowledges and agrees that the Bank may
utilise the services of third-party contractors and that any such third
party may have access to the Bank’s books and records including
information regarding the Customer and the Account. However, the
third party should sign confidentiality agreement with the Bank to
safeguard the Customer’s interest as per specifications of the Central
Bank.

 يق ر المتعام ل ويواف ق ع ىل ان ه يمك ن للبن ك اس تخدام خ دمات أط راف م ن4-24
الغ ي وأن ه يمك ن ب ذلك للط رف الثال ث اإلط الع ع ىل دف اتر وس جالت البن ك بم ا ن يف
 وس يقوم الط رف الثال ث ب التوقيع.ذل ك المعلوم ات بخص وص المتعام ل والحس اب
ع ىل عق د للمحافظ ة ع ىل الرس ية م ع البن ك لض مان مص لحة المتعام ل وفق ا
.لمتطلبات المرصف المركزي

24.5 The Customer irrevocably consents to the disclosure and
reporting by the Bank, its officers, employees and/or agents, in any
whatsoever, of the disclosure of any information relating to the
Customer and its account relationship with the Bank (including
without limitation, credit balances and deposits with the Bank,
account history and other Customer related information) as the Bank,
its officers, employees, and/or agents may in their absolute discretion
deem fit, including:

أو/ يواف ق المتعام ل مش كل غ ي قاب ل لإللغ اء ع ىل م ا يق وم ب ه البن ك و5-24
أو وك الفه م ن الكش ف بأي ة طريق ة مهم ا كان ت ع ن أي ة/أو موظف وه و/مس ؤولوه و
معلوم ات فيم ا يتعل ق بالمتعام ل وحس ابه المفت وح ل دى البن ك (بم ا ن يف ذل ك وب دون
حرص األرصدة المتوافرة والودائع لدى البنك وت اري خ الحس اب والمعلوم ات األخ رى
أو وك الفه/أو موظفي ه و/أو مس ؤولوه و/المتعلق ة بالمتعام ل ) وف ق م ا يعت ريه البن ك و
ً
ً
: ويشمل ذلك أيضا،مناسبا وبخيارهم المطلق

(a) service providers including persons to whom the Bank has
outsourced any operational functions which may be
engaged by the Bank to carry out any of the Bank’s
businesses or operations (including without limitation,
ATMs or other network providers) within or outside of the
UAE and are under a duty of confidentiality to the Bank;

دل الخ دمات بم ا ن يف ذل ك األش خاص ال ذين كلفه م البن ك بمه ام تش غيلية
(أ) مق ي
ً
وال يت يمك ن أن ينخ رط به ا البن ك تنفي ذا ألي م ن أعمال ه أو عمليات ه (بم ا ن يف ذل ك
دل الش بكات اآلخ رين) داخ ل أو خ ارج
اآلىل أو مق ي
وب دون حرص أجه زة الرص اف ي
اإلمارات العربية المتحدة والذين يكون عليهم ن
اليام بالرسية تجاه البنك؛

(b) any guarantor, third party pledgor or security provider;
(c) any legal advisers or accountants or other professional
advisors acting for the Bank and/or agents and independent
contractors;

(ب) أي ضامن أو راهن من الغي أو مقدم ضمان؛
بي أو مستش ارين مختص ن
امي أو محاس ن
(ج) أي مح ن
ي آخ رين يترصفون ع ن البن ك
ن
ن
لمستقلي؛
والمقاولي ا
أو الوكالء/و
.قضان
(د) أية هيئة تنظيمية أو مالية أو رإشافية أو حكومية ن يف أي اختصاص
ي

(d) any regulatory, fiscal, supervisory or governmental
authority in any jurisdiction; and/or
(e) any other person(s) which the Bank considers, is in its
interest to make such disclosure.
(f)

The Customer will not assert any claim, and waives any
right to assert any claim, against the Bank for any loss,
damage or injury suffered or alleged as a result of any such
disclosure or reporting.

(ـه) أي ش خص (أش خاص) آخ رين يعت ري البن ك أن ن يف مص لحته الكش ف له م ع ن
.تلك المعلومات
ن
(و) ل ن يق دم المتعام ل أي ة مطالب ة ويتن ازل ع ن الح ق يف تق ديمها ض د البن ك
بخص وص أي ة خس ارة أو نرصر أو إص ابة يتع رض المتعام ل له ا أو ي دعيها نتيج ة مث ل
.ذلك الكشف أو اإلبالغ

25. Force Majeure
25.1 The obligation to pay any amounts deposited with the Bank is
limited to payment by the branch at which the Account is maintained.
The Bank shall not be liable for its inability to pay from such branch
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

 القوة القاارة- 25
 يقترص االل نيام ب دفع أي ة مب الغ مودع ة ل دى البن ك ع ىل دفعه ا م ن قب ل الف رع1-25
ا
 ول ن يك ون ذل ك البن ك مس ؤو ع ن ع دم قدرت ه ع ىل،ال ذي ت م ف تح الحس اب في ه
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due to restrictions on convertibility or transferability, requisitions,
involuntary transfers, acts of war or civil strife or other similar causes
beyond the Bank’s control. In such event no other office, branch,
subsidiary or affiliate of the Bank shall be responsible or liable to the
Customer.

سدادها من خالل ذلك الفرع مسرب القي ود ع ىل التحوي ل أو الرصف أو المص ادرة أو
وىع أو ح االت الح رب أو الح رب األهلي ة أو األس باب المش ابهة
التحوي ل غ ي الط
 ن.األخ رى خ ارج نط اق يس يطرة البن ك
 ل ن يك ون أي مكت ب أو ف رع،وف ه ذه الحال ة
ي
ن
ؤولي تج اه المتعام ل
آخر أو رشكة فرعية تابعة للبنك أو جهة مرتبطة ب ه أخ رى مس
.

26. Notices
26.1 Any notice or communication posted to the Customer at the
address stated in the Account Opening Application shall be deemed
to have been duly received by the Customer fifteen (15) banking days
after the date of posting of the same unless the Customer proves that
the same is undelivered. The Bank shall not be liable for any delay or
loss of mail for reasons beyond the Bank's control. Notification of any
change of address of the Customer shall not be binding on the Bank
until the Bank’s records have been amended.

 اإلشعارات-26
 يعت ري أي إش عار أو رس الة مقدم ة للمتعام ل ع ىل العن وان الم ذكور ن يف طل ب1-26
ً
ً
ف تح الحس اب ع ىل أن المتعام ل تس لمه أص و ا بع د خمس ة ر
) يوم ا مرصفيا15( عرس
 ول ن يك ون البن ك.باليي د م ا ل م ي ب ت المتعام ل ع دم تس لمه ل ه
م ن ت اري خ إيداع ه ر
.اليي د أو فقدان ه لس رب خ ارج ع ن س يطرة البن ك
مس ؤوال ع ن أي ت أخي ن يف تس ليم
ر
ً
ول ن يك ون اإلش عار ب أي تغي ي ن يف عن وان المتعام ل ملزم ا للبن ك ح ت ت اري خ تع ديل
ً
.سجالت البنك وفقا لذلك التغيي

26.2 Where the Bank is required to give notice to the Customer under
these Terms and Conditions, such notice shall be considered valid and
binding on the Customer if it is displayed at the Bank’s branches or on
its website, sent by post, SMS or fax or otherwise notified to the
Customer on the Statement of Account or through other electronic
means deemed fit to deliver the notice to the Customer.

 إذا ك ان مطلوب ا م ن البن ك تق ديم اش عار للمتعام ل بموج ب ه ذة ر2-26
الرس وط
ً
ً
يعتي صحيحا وملزما للمتعام ل ن يف حال ة عرض ه ن يف ف روع
 ف ن ذلك اإلشعار ر،واألحكام
ن
باليي د المس جل أو م ن
البن ك أو ع ىل موقع ه ع ىل ش بكة اإلنين ت أو يف حال ة إرس اله ر
") أو ع ن طري ق الف اكس أو ع دا ذل ك إخط ارSMS"( خ الل خدم ة الرس ائل القص ية
المتعام ل ب ه ن يف كش ف الحس اب أو بأي ة وس يلة إلكيوني ة أخ رى تص لح لتبلي غ
.المتعامل باإلشعار

26.3 Subject to these Terms and Conditions, the Customer
acknowledges and agrees that the Bank may use any contact details
available in the Bank’s records provided by the Customer including
his/ her mobile and/ or telephone number(s), registered email
address and postal address (residential and correspondence) to
contact the Customer for any services or operational reasons and to
notify the Customer of any changes and when adding any addendum
to the Terms and Conditions and/ or the Addendum including
without limitation, fees, charges, expenses or for any type of
accounts and /or banking services not specified in these Terms and
Conditions and the Addendum and for any other general
communication related to the Customer’s day-to-day account
operation.

 بم ا ال يتع ارض م ع ه ذه ر3-26
 يق ر المتعام ل و يواف ق ع ىل ان،الرس وط و االحك ام
ن
المرصف ق د يس تعمل أي بيان ات اتص ال مت وفرة يف س جالت المرصف ق ام المتعام ل
ن
اليي د
 أرق ام اله اتف أو المحم ول وعن وان ر/بيوي د المرص ف به ا بم ا فيه ا رق م
اإللك ي ن
(الشخص والخ اص بالعم ل) للتواص ل م ع
جل
المس
د
ي
الي
ندوق
وص
ون
ر
ي
ي
المتعام ل بخص وص أي م ن الخ دمات أو ألس باب تش غيلية وإلع الم المتعام ل ب أي
تغي يات أو نف ح ال إض افة أي ملح ق ر
أو الملح ق بم ا فيه ا ع ىل/للرس وط واألحك ام و
ي
 الرس وم والمص اريف والنفق ات أو ألي ن وع م ن الحس ابات، س بيل المث ال ال الحرص
أو الخ دمات المرص فية غ ي م ذكورة نف ه ذه ر/و
الرس وط واألحك ام والملح ق وألي
ي
.اتصال عام يتعلق بالعمليات اليومية عىل حساب المتعامل

26.4 The Customer acknowledges and confirms that the contact
details provided by him/her to the Bank are correct, accurate,
complete and up to date. The Customer shall be responsible to
promptly notify the Bank in the event of any changes made to such
contact details and to update his/ her latest contact details in the
Bank’s records at all times. The Customer understands and agrees
that the Bank shall not be liable in the event that the Customer fails
to receive any notification from the Bank by reason of Customer not
providing to the Bank his / her latest contact details.

 يق ر المتعام ل ويؤك د ان بيان ات االتص ال ال ت ق ام ن4-26
بيوي د المرص ف به ا
ي
 ويتحم ل المتعام ل ن يف جمي ع األوق ات مس ؤولية.ص حيحة ودقيق ة وكامل ة ومحدث ة
ً
إخطار المرصف ف ورا ن يف ح ال ح دوث أي تغي يات ن يف بيان ات االتص ال ه ذه وتح ديث
ً
 ويفهم المتعام ل ويواف ق ع ىل أن المرصف.أي من بياناته ن يف سجالت المرصف تباعا
ل ن يتحم ل أي ة مس ؤولية ن يف ح ال ع دم تس لم المتعام ل ألي إش عار م ن المرصف
.نتيجة لعدم تزويد المرصف ببيانات االتصال المحدثة الخاصة به

27. Rules and Principles of Islamic Shari’a, and the Authorization of
the Fatwa and Shari’a Supervisory Board

ايئي ي يية الفتي ي ييو و الرقابي ي يية

The Customer acknowledges and agrees that these Terms and
Conditions shall be subject to the rules and principles of the Islamic
Shari’a as per the Shari’a standards of the Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions.
28. Prevailing Language
These Terms and Conditions have been drafted in Arabic, and then
translated into English. In case of any shortage, discrepancy,
contradiction or difference between the Arabic language and the
English language in these Terms and Conditions, the Arabic language
shall prevail and shall be considered the dominant language and the
reference for interpreting the intention of the parties and the terms
of the contract.
29. Governing Law and Jurisdiction
29.1 These Terms and Conditions shall be governed by and construed
in accordance with the Federal laws of the UAE any other local laws
as may be applicable to the extent that such laws do not contradict
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

شي ييعة االسي ي ييالمية و تفي ي ييوي
 أحكي ي ييام و مبي ي ييادع ال ر ي- 27
ر
الشعية
يق ر المتعام ل ويواف ق ع ىل أن ه ذه ر
الرس وط واألحك ام تخض ع ألحك ام ومب ادئ
الرسيعة اإلس المية وفق ًا للمع ايي ر
ر
الرسعية لهيئ ة المحاس بة والمراجع ة للمؤسس ات
.المالية اإلسالمية
 اللغة السائدة-28
إن ه ذه ر
 وم ن ث م ترجم ت إىل،الرس وط واألحك ام ق د تم ت ص ياغتها باللغ ة العربي ة
ن
ن
ي اللغت ن
 ف حال وج ود نق ص أو تع ارض أو تن اق أو اخ تالف ب ن.اإلنجليية
ي العربي ة
ي
ن
واإلنجليي ة نف ه ذه ر
 ف ن اللغ ة العربي ة تس مو وتعت ري ي اللغ ة،الرس وط واألحك ام
ي
ن
الس ائدة والواجب ة التطبي ق والمرج ع األول واألخ ي ف تفس ي ني ة األط راف ر
وشوط
ي
.التعاقد
 – القانون الناف و االختصاص القضائ29
 تخض ع ه ذه ر1-29
الرسوط و االحك ام و تفرس وفق ًا للق ن
واني االتحادي ة ن يف اإلم ارات
ن
قواني محلية أخرى واجبة التطبيق إىل الحد الذي ال تتع ارض
العربية المتحدة وأي
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with the rules and principles of the Islamic Shari’a as stipulated above
in Clause (28),in case of contradiction, the rules and principles of
Islamic Shari’a shall prevail, and the Customer hereby irrevocably
submits to the exclusive jurisdiction of the courts of UAE to hear and
determine any suit, action or proceeding and to settle any disputes
which may arise out of or in connection with these Terms and
Conditions.
29.2 Submission to the jurisdiction of the courts of UAE shall not limit
the right of the Bank to bring proceedings against the Customer in
any other court of competent jurisdiction.
30.

ً
واني م ع أحك ام ومب ادئ ر
ن
 وفق ا لم ا تق دم ن يف البن د،الرسيعة اإلس المية
في ه تل ك الق
ن
ر
، ف ن أحك ام ومب ادئ الرسيعة اإلس المية ي ال يت تس مو،وف ح ال التع ارض
) ي28(
ان
ويواف ق المتعام ل مش كل غ ي قاب ل لإللغ اء ع ىل الخض وع لالختص اص القض ي
لمح اكم اإلم ارات العربي ة المتح دة للنظ ر والفص ل ن يف أي ة دع وى أو مقاض اة أو
إجراءات قضائية وحل أية نزاعات تنشأ عن أو بخصوص هذه ر
.الرسوط واألحكام
ان لمح اكم اإلم ارات العربي ة
 ل ن يح د قب ول المتعام ل باالختص اص القض ي2-29
المتح دة م ن ح ق البن ك ن يف رف ع ال دعاوى ض د المتعام ل أم ام أي ة محكم ة مختص ة
.أخرى

Dormant Account

30.1 Criteria for Determining Dormant Accounts and Unclaimed
Balances in Dormant Deposit Accounts and application of funds in the
customer account shall be in line with the requirements stipulated by
the Central Bank of UAE. This would also include the timelines
mentioned herein and if any changes were made after this version of
the Banks Terms and Conditions.

الحسابات الخامدة

 مع ايي تحدي د الحس ابات الخام دة واألرص دة غ ي المطال ب به ا حس ابات30-1
الودائع الخامدة

(a) A personal savings or call or current account where there
have been no transactions (withdrawals or deposits) for a
period of 3 years from the date of the last transactions on
the account, other than transactions initiated by the Bank
(such as profit and charges posted by the system or
manually).

شخص ل م تح دث في ه أي ة مع امالت
(أ) حس اب الت وفي أو حس اب ج اري
ي
،س نوات م ن ت اري خ آخ ر معامل ة أجري ت ن يف الحس اب3 (س حب أو إي داع) لم دة
ع دا المع امالت ال يت يقي دها المرصف (مث ل األرب اح والرس وم المس تحقة ال يت
.)يتم ترحيلها إلكيونيا بواسطة النظام أو المرحلة يدويا

(b) A fixed/short term deposit account where there is no
automatic renewable clause and where the deposit has
matured, but neither renewal nor claim request has been
made in a period of 12 months since the concerned deposit
matured (or) where there is an automatic renewable
clause, but there is no communication (whether written,
electronic or verbal) from the Customer within a period of 3
years.

 حي ث ال يتض من الحس اب رشط،قص ية األج ل/(ب) حس اب وديع ة ثابتة
 وتبل غ في ه الوديع ة أج ل االس تحقاق وال يك ون ق د ت م تجدي دها،ان
تجدي د تلق ي
ً
 ش هرا م ن ت اري خ بل وغ الوديع ة المعني ة أج ل12 أو المطالب ة به ا لم دة
ر
ان ولك ن ل م ي تم
االس تحقاق (أو) حي ث يك ون هنال ك شط تجدي د تلق ي
التواص ل به ذا الش أن (س واء خطي ا أو إلكيوني ا أو ش فهيا) م ن جان ب المتعام ل
. سنوات3 خالل مدة

(c) An investment deposit accounts where there is no
communication from the Customer for a period of 12
months from final maturity date.

(ج) حساب وديعة األستثمار حيث ال يك ون ق د ت م التواص ل مش أنه م ن جان ب
.النهان
 شهرا من تاري خ االستحقاق12 المتعامل لمدة
ي

(d) If the Bank has not received a response from Customers
two months after attempting to contact them, following
the lapse of the above-mentioned periods, the Bank shall
notify the Central Bank that the account has been classified
as dormant.

(د) إذا ل م يتل ق المرصف ردودا م ن المتع ن
 بع د م رور ش هرين م ن محاول ة،املي
 يج ب عندئ ذ ع ىل،االتص ال به م ن يف أعق اب انقض اء الف يات الم ذكورة أع اله
المرصف أن يخط ر المرصف المرك زي ب أن الحس اب ق د ت م تص نيفه كحس اب
.خامد

(e) To comply with all above mentioned cases, the Customer
should not have another active account with the Bank and
the current address of the Customer is not known.
(f)

30

(و) ويشيط ن يف جميع الحاالت السابقة أال يكون لدى المتعامل حس اب نش ط
 ر،آخر لدى المرصف
.الحاىل غي معروف
وطرسط أن يكون عنوان المتعامل
ي

If an account is to become dormant, the bank will send
notifications to the customer informing them about the
impending dormancy, as may be prescribed by the Central
Bank. All such notification will be sent by mail and email to
the respective addresses provided by the customer and as
available in the banking system.

 يرس ل المرص ف إخط ارات إىل العمي ل،(ـه ) إذا ك ان الحس اب سيص بح خ امال
 س يتم. ع ىل النح و ال ذي يح دده المرصف المرك زي،إلبالغ ه فيه ا بالس كون الوش يك
ن
ون إىل العن اوين
اليي د ر
إرس ال جمي ع ه ذه اإلش عارات ع ن طري ق ر
واليي د ن اإللك ي ي
.المرصف
الت يقدمها العميل وكما هو متاح ن يف النظام
ي
المعنية ي

(g) After a further 3 months has elapsed and if no response is
received from the Customer, the Bank may be obliged to
consider the Account as dormant and balances transferred
to a “Dormant Ledger”.

 ق د يك ون البن ك، أش هر أخ رى وأذا ل م ي تم تل يف أي رد م ن العمي ل3 (ز) بع د م رور
."ملزما باعتبار الحساب خامال واألرصدة المحولة إىل "دفي األستاذ الخامل

(h) If an account remains dormant for a period of 5 years from
the date of the last transaction on the account and ENB has
not received any response from the Customer after three
months of attempting to contact them following the date
the account becomes a Dormant Deposit Account, the Bank
may transfer relevant unclaimed balances to Central Bank
of the UAE as per the applicable regulations.

 س نوات م ن ت اري خ آخ ر معامل ة ع ىل الحس اب5 (ح) إذا ظ ل الحس اب خ امال لم دة
ن
النيلي أي رد من العميل بعد ثالثة أشهر من محاولة االتص ال ب ه بع د
ولم يتلق بنك
 يج وز للبن ك تحوي ل،الت اري خ ال ذي يص بح في ه ا لحس اب حس اب إي داع خام ل
األرص دة غ ي المطال ب به ا ذات الص لة إىل مرص ف اإلم ارات العربي ة المتح دة
.المركزي وفقا للوائح المعمول بها

.
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(i)

The Customer may re-activate a dormant Account by
submitting a Request to the Bank. The Bank will follow its
internal policies and process to activate such accounts
where the customer will be required to provide their
updated documents and be subject to the custome’r due
diligence screening.

.(ط) يج وز للعمي ل إع ادة تفعي ل حس اب خام ل ع ن طري ق تق ديم طل ب إىل البن ك
س يتبع البن ك سياس اته وعمليات ه الداخلي ة لتفعي ل ه ذه الحس ابات حي ث س يطلب
.من العميل تقديم مستنداته المحدثة ويخضع لفحص العناية الواجبة للعميل

(j)

Until the re-activation of a dormant Account, no
transactions on that Account will be processed, other than
credit transactions.

(ي) إىل ح ن
 ل ن ت تم معالج ة أي مع امالت ع ىل ه ذا،ي إع ادة تنش يط حس اب خام ل
. باستثناء المعامالت االئتمانية،الحساب

(k) If an Account is designated as a dormant Account, the Bank
may be obliged to change the correspondence address in
respect of that Account and notwithstanding any term to
the contrary in any Specific Conditions applicable to that
Account, stop or reduce the frequency of any account
statements in respect of such dormant Account.

(ك) إذا ت م تعي ن
 فق د يك ون البن ك ملزم ا بتغي ي عن وان،ي حس اب كحس اب خام ل
ن
ر
المراس لة فيم ا يتعل ق ب ذلك الحس اب وبغ النظ ر ع ن أي شط مخ الف يف أي
 أو إيق اف أو تقلي ل وت ية أي بيان ات،رشوط مح ددة تنطب ق ع ىل ذل ك الحس اب
.حساب فيما يتعلق بهذا الحساب الخامل

(l)

(ل) المرصف مكل ف بتب ادل جمي ع المعلوم ات المتعلق ة بالحس ابات الخامل ة م ع
. بما ن يف ذلك مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي،السلطات المختصة
 يج وز،(م) بمج رد إغ الق حس اب خام ل ورغب ة العمي ل ن يف إع ادة تنش يط الحس اب
.للبنك فتح حساب جديد للعميل وفقا للوائح المعمول بها وسياسات البنك

The Bank is mandated to share all information regarding
dormant accounts with the competent authorities,
including the Central Bank of the United Arab Emirates.

(m) Once a dormant account is closed and the customer wishes
to reactivate the account, the Bank may open a new
account for the Customer in accordance with applicable
regulations and the Bank’s policies.
(n) Any unclaimed balances in foreign currencies will be
converted to local currency at the prevailing customer
rates, prior to the balance transfer to the Central bank. In
case of a claim request, the funds will be reimbursed in the
AED equivalent amount.
30.2 Unclaimed Bankers Cheques, Bank Drafts or Cashiers Orders:
(a) Bankers’ cheques, Bank drafts or cashiers’ orders, which
have been issued at the request of a Customer against a
cash deposit, or by debit to his/ her account, that have not
been claimed by the beneficiary and remain unclaimed by
the beneficiary or the Customer for a period of 1 year
(despite the efforts of the Bank to contact the Customer).
30.3 Claim of Funds from a Dormant Account:
If a Customer has reason to believe that he/she has funds in a
dormant account, he/she should personally, or through a legal
representative, approach the Bank and submit a claim with all
relevant documentation to prove his/her identity to prove ownership
of the account

(ن) سيتم تحويل أي أرصدة غي مطالب بها بالعمالت األجنبية إىل العملة المحلية
 ن يف حالة طلب. قبل تحويل الرصيد إىل المرصف المركزي،بأسعار العمالء السائدة
ن
.ان
 سيتم اسيداد األموال بالمبلغ المكاف بالدرهم اإلمار ي،مطالبة

 و الح واالت المرص فية أو أوام ر ال دفع النق دي غ ي، الش يكات المرص فية2-30
لمطالب بها
 أو أوام ر ال دفع النق دي ال يت، والح واالت المرصفية،(أ) الش يكات المرصفية
 أو ع ن،يك ون ق د ت م إص دارها بن اء ع ىل طل ب المتعام ل مقاب ل إي داع نق دي
 وال يت ال تك ون ق د تم ت المطالب ة به ا م ن قب ل،طري ق الخص م م ن حس ابه
( المستفيد وظل ت غ ي مطال ب به ا م ن قب ل المس تفيد أو المتعام ل لم دة س نة
.)الت بذلها المرصف لالتصال بالمتعامل
عىل الرغم من الجهود ي
: المطالبة بأموال من حساب خامد3-30
ن
 يتوج ب علي ه،إذا ك ان للمتعام ل س رب لالعتق اد ب أن لدي ه أم وال يف حس اب خام د
ن
 للمرصف وتق ديم مطالب ة مرفق ة،انون
 أو من خالل ممثل ق ي،عندئذ التقدم شخصيا
.بكافة المستندات ذات الصلة إلثبات هويته

 معلومات المتعامل.31

31. Customer Information:

: تقديم البيانات1.31

31.1 Provision of Data:
To enable the Bank to consider whether to provide or continue to
provide the Customer with any Service, the Bank may require the
Customer to supply to the Bank from time-to-time information about
the Customer (including personal information and data (collectively
“Data”). Failure to provide such information to the Bank may result in
the Bank’s inability to provide or continue to provide such Service to
the Customer. The Customer represents and warrants that all such
information is accurate and correct and undertakes to notify the Bank
immediately and in writing if any information previously provided to
the Bank by the Customer changes or becomes inaccurate or
incorrect, together with the relevant documents evidencing or
supporting such change, as required by the Bank.

ح ت ي تمكن المرص ف م ن النظ ر ن يف تق ديم أو االس تمرار ن يف تق ديم أي خدم ة
 قد يطلب من المتعامل تزويد المرصف م ن وق ت إىل أخ ر بمعلوم ات ع ن،للمتعامل
المتعام ل (وال ت تتض من معلوم ات شخص ية وبيان ات (ويش ار إليهم ا مجتمع ن
يب
ي
 الفش ل ن.))"("البيان ات
بيوي د المرصف بمث ل ه ذه المعلوم ات ق د ييت ب علي ه ع دم
.تمك ن المرصف م ن تق ديم أو االس تمرار ن يف تق ديم مث ل ه ذه الخدم ة إىل المتعام ل
يق ر المتعام ل ويض من أن ك ل ه ذه المعلوم ات دقيق ة وص حيحة كم ا يتعه د بإخط ار
ً
ً
المرص ف وع ىل الف ور خطي ا ن يف ح ال م ا إذا كان ت المعلوم ات المقدم ة س ابقا إىل
 م ع تق ديم الوث ائق،المرصف ق د تغ يت أو اص بحت غ ي دقيق ة أو غ ي ص حيحة
.الثبوتية ذات الصلة أو الداعمة لهذا التغيي كما يطلبها المرصف

31.2 Use of Data:

 استخدام البيانات2.31

Data will be used for considering the Customer’s request and subject
to the Bank agreeing to provide or continue to provide the relevant

سيتم استخدام البيانات للنظ ر ن يف طل ب المتعام ل رشيط ة قب ول المرصف لتق ديم أو
 البيان ات و جمي ع المعلوم ات المتعلق ة،االس تمرار ن يف تق ديم الخدم ة ذات الص لة
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Service, the Data and all information relating to transactions or
dealings with the Bank will be used in connection with the provision
of such Service to the Customer.

بالمعامالت أو العالقات مع المرصف سيتم اس تخدامها فيم ا يتعل ق بتق ديم الخدم ة
.إىل المتعامل

The Bank will use, store, disclose, transfer (whether within or outside
UAE) and/or exchange Data and other details and/or information to
or with all such persons as the Bank may consider necessary
including, without limitation, any Bank group member, insurers, third
party contractors, third party financial institutions, credit verification
and credit reporting agencies, credit bureaus, debt collection
agencies, court(s), tribunal(s), regulatory body(ies), lawyers, auditors
and other professional advisors engaged by the Bank including Al
Etihad Credit Bureau; any other entity that the Bank may engage or
communicate with for data processing, statistical risk analysis, advice
in relation to Customer relationships or any other entity in order to
enable the Bank to perform its obligations hereunder or under any
other agreement to which the Bank is a party or to enforce the
Customer’s obligations hereunder or otherwise at the Bank’s sole
discretion, and any other service provider for any and all purposes:

أو تحوي ل (س واء داخ ل/أو اإلفص اح و/أو حف ظ و/سوف يقوم المرصف باستخدام و
أو/أو تب ادل البيان ات وأي تفاص يل أخ رى و/أو خ ارج اإلم ارات العربي ة المتح دة) و
ً
معلوم ات إىل أو م ع األش خاص المعني ن
 ع ىل،ي كم ا ي راه المرصف نرصوري ا بم ا ن يف ذل ك
 مق ن،أمي
 رشك ات الت ن، أي عض و نف مجموع ة المرصف،س بيل المث ال ال الحرص
،اولي
ي
ن
 مكات ب االئتم ان،ان و التق ارير االئتماني ة
 وك االت التحقي ق االئتم ي،مؤسس ات مالي ة
، الهيئ ات التنظيمي ة، الهيئ ات القض ائية، المح اكم،ووك االت تحص يل ال ديون
 م دقف الحس ابات وأي مستش ارين مهني ن،اميي
ن
ي ي تم تكل يفهم م ن ط رف
المح
ن ي
المرصف بم ا يف ذل ك االتح اد للمعلوم ات االئتماني ة وأي كي ان آخ ر يك ون المرصف
ان
 التحلي ل اإلحص ي،ق د تعام ل أو تواص ل مع ه فيم ا يتعل ق بمعالج ة البيان ات
 تق ديم المش ورة فيم ا يتعل ق بعالق ات المتعام ل أو أي كي ان آخ ر لتمك ن،للمخ اطر
ي
المرصف م ن أداء ن
اليامات ه ال واردة هن ا أو بموج ب أي اتفاقي ة اخ رى يك ون المرصف
ً
طرف ًا فيه ا أو تنفي ذ ن
اليام ات المتعام ل ال واردة هن ا أو خ الف ذل ك وفق ا للتق دير
: وأي مزود خدمة آخر للقيام بأي من أو جميع األغراض اآلتية،المطلق للمرصف

(a) in connection with such Service and/or in connection with
matching for whatever purpose (whether or not with a view
to taking any adverse action against the Customer) Data
with other personal data of the Customer in the Bank’s
possession;

 ألي غ رض ك ان (س واء ك ان ذل ك، أو مطابق ة البيان ات/ فيما يتعلق بالخدمة و.أ
 م ع غيه ا م ن البيان ات،)بغي ة اتخ اذ أي إج راءات س لبية ض د المتعام ل أم ال
الشخصية األخرى الموجودة ن يف حيازة المرصف؛

(b) in connection with the provision of banker’s references
about the Customer to other financial institutions or other
persons;

 فيم ا يتعل ق بت وفي المراج ع المرصفية ح ول المتعام ل إىل مؤسس ات مالي ة.ب
أخرى أو أشخاص آخرين؛

(c) in connection with the conducting of any checks with any
banks, financial institutions, debt collection agencies, credit
bureaus, and/or any credit reporting agency (including
without limitation upon an application for any credit facility
or upon periodic review or renewal of such facility);

أو مؤسس ات مالي ة/مص ارف و/ فيم ا يتعل ق ب إجراء أي ت دقيق م ع أي بنوك.ج
أو وك االت التق ارير/أو مكات ب االئتم ان و/أو وك االت تحص يل ال ديون و/و
ن
ن
ان أو عن د
 عن د طل ب أي تس هيل ائتم ي،  دون الحرص،االئتماني ة (بم ا يف ذل ك
المراجعة الدورية أو تجديد مثل هذا التسهيل)؛

(d) of promoting, improving and furthering the provision of
other financial services by the Bank and any other Bank
group member to the Customer; and/or

 ل يوي ج و تحس ن.د
ي و تعزي ز تق ديم خ دمات مالي ة أخ رى م ن قب ل المرصف و
/
أي عضو آخر ن يف مجموعة المرصف للمتعامل؛ و أو

(e) any other purposes and to such persons as may be in
accordance with Bank’s general policy on disclosure of
personal data as set out in any statements, circulars,
notices or other terms and conditions made available by
the Bank to the Customer from time to time.

 ألي ة أغ راض أخ رى أو ألش خاص آخ رين ع ىل النح و ال ذي يتم ا ر م ع.ـه
السياس ة العام ة للمرصف ن يف اإلفص اح ع ن البيان ات الشخص ية ال واردة ن يف أي
أو اش عارات أو أي ة رشوط وأحك ام أخ رى وال يت يتيحه ا/أو تع اميم و/كش وفات و
.المرصف للمتعامل من وقت إىل آخر

The Customer authorizes the Bank for disclosure of information and/
or Data in all of the cases mentioned above without prior consent or
approval or notification in any manner whatsoever.

أو البيان ات ن يف جمي ع/يف وض المتعام ل المرص ف بالكش ف ع ن المعلوم ات و
.الحاالت المشار إليها أعاله دون قبول أو موافقة أو اشعار مسبق ن يف أي شكل كان

If the Data includes information or data of any other person, the
Customer confirms and warrants that the Customer has obtained
such person’s consent to the provision of such information or data to
the Bank for the foregoing purposes and for its disclosure to the
persons specified above.

 ف ن المتعام ل يؤك د،إذا تضمنت البيانات عىل معلومات او بيانات ألي شخص آخر
ويضمن بأن ه ق د حص ل ع ىل موافق ة ذل ك الش خص لتق ديم مث ل ه ذه المعلوم ات أو
ً
البيانات إىل المرصف لألغراض المذكورة آنفا واإلفصاح عنها لألش خاص المح ددين
.أعاله

The Customer has the right to request access to, and corrections of
any of the Data or to request that the Data shall not be used by the
Bank for its marketing and promotional purposes. Any request may
be made in writing and addressed to the Bank’s Information Security
Officer at such address and number as specified by the Bank from
time to time. The Bank will comply with such request unless the Bank
may or is required to refuse to do so under any applicable law,
regulation or court order in UAE or elsewhere with which the Bank is
customarily expected to comply.

 أو، وأج راء تع ديالت ألي م ن البيان ات،المتعام ل لدي ه الح ق ن يف طل ب الوص ول إىل
 أي.الطل ب أال ي تم اس تخدام البيان ات ألغ راض المرص ف التس ويقية واليويجي ة
ً
طل ب به ذا الخص وص يج ب ان يك ون خطي ا وموج ه إىل ض ابط حماي ة المعلوم ات
.ن يف المرصف ع ىل العن وان وال رقم المح دد م ن قب ل المرصف م ن وق ت إىل آخ ر
سوف يمتثل المرصف لمث ل ه ذا الطل ب إال إذا ارت أى المرصف رف ه ذا الطل ب أو
ً
 تنظ يم أو،كان مطلوبا من المرصف رف هذا الطلب بموج ب أي ق انون معم ول ب ه
م أو ن يف أي مك ان آخ ر وال ذي بموجب ه يك ون م ن المتوق ع.ع.أمر من المحكمة داخل إ
.من المرصف االمتثال

31.3 Disclosure:
(a) The Customer agrees that, subject to secrecy and permitted
disclosure provisions under the Central Bank regulation and
other laws, the Bank may disclose the state of any Account
or any transaction of the Customer with the Bank or any
other information relating to the Customer or the
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND BANKING SERVICES

 اإلفصاح3.31
 م ع مراع اة أحك ام الرسية واإلفص اح المس موح ب ه بموج ب،(أ) يوافق المتعام ل
أنظم ة المرصف المرك زي والق ن
 ع ىل أن المرصف ق د يفص ح ع ن،واني األخ رى
حال ة أي حس اب أو معامل ة للمتعام ل م ع المرص ف أو أي ة معلوم ات أخ رى
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Customer’s transactions or dealings with the Bank
(including, without limitation, any Data), whether or not
acquired through the keeping of any Account for the
purposes of any legal process which concerns the Bank or
the Customer. Disclosure may also be made to government
and regulatory agencies and authorities and to credit rating
agencies including Al Etihad Credit Bureau
(b) Without limiting the generality of the foregoing, the
Customer acknowledges and agrees that the Bank and any
other Bank group member are required to act in
accordance with applicable laws and regulations in UAE and
other jurisdictions including, without limitation, all
regulations issued by the Central Bank from time to time,
sanctions and anti-tax evasion-related laws and regulations.
The Customer agrees that the Bank may take, and may
instruct any other Bank group member (or may be so
instructed by any other Bank group member) to take any
action which it or such other Bank group member, in its
absolute discretion, considers appropriate in connection
with such laws and regulations including, without
limitation, intercepting and/or investigating any payment
message and other information or communications sent to,
by or on behalf of the Customer via the systems of the Bank
or any other Bank group member, delaying, blocking or
refusing to make any payment. Other than for gross
negligence or willful misconduct of the Bank and/or other
Bank group member in which case the Bank and/or other
Bank group member shall be liable for actual loss or
damage suffered by the Customer , neither the Bank nor
any other Bank group member shall be liable for any loss or
damage (whether direct or indirect including, without
limitation, loss of profit) suffered by any person arising as a
result of or in connection with any such action, delay,
blocking or failure to make any payment.

تتعل ق بالمتعام ل أو مع امالت المتعام ل أو تعامالت ه م ع المرصف (بم ا ن يف ذل ك
ع ىل س بيل المث ال ال الحرص أي بيان ات) س واء كان ت مكتس بة م ن خ الل
ن
انون متعل ق
االحتف اا ب أي حس اب أم ال وذل ك ًألغ راض القي ام ب أي إج راء ق ي
 يمك ن أيض ا أن ي تم اإلفص اح إىل س لطات أو هيئ ات.بالمرصف أو المتعام ل
ن
ان بم ا فيه ا االتح اد للمعلوم ات
حكومي ة أو تنظيمي ة ووك االت التص نيف االئتم ي
.االئتمانية
 يق ر المتعام ل ويواف ق أن المرصف،(ب) دون الحد م ن عمومي ة م ا س بق ذك ره
ً
ن
واني واالنظم ة
وأي عض و ن يف مجموع ة المرص ف مط البون بالعم ل وفق ا للق
م واالختصاصات القضائية األخرى والمتضمنة عىل س بيل.ع.المعمول بها ن يف إ
 جمي ع األنظم ة الص ادرة ع ن المرصف المرك زي م ن وق ت، المث ال ال الحرص
ن
ن
.يت
 الق واني واألنظم ة المتعلق ة بالعقوب ات ومكافح ة الته رب الرص ر ي،آلخ ر
ن
يواف ق المتعام ل ع ىل أن المرصف ق د يتخ ذ أو ي وعز ألي عض و يف مجموع ة
المرص ف (أو يمك ن أن ي تلف تعليم ات م ن أي عض و آخ ر ن يف مجموع ة
المرصف) التخاذ أي إجراء قد يراه المرصف أو أي عض و ن يف مجموع ة المرصف
ً
ً
ن
واني واألنظم ة
وفق ا لتق ديره المطل ق نرصوري ا فيم ا يتعل ق بمث ل ه ذه الق
أو التحقي ق ن يف أي أم ر/ التوقي ف و، والمتض منة ع ىل س بيل المث ال ال الحرص
دف ع وأي معلوم ات أخ رى أو اتص االت أرس لت إىل أو بواس طة أو بالنياب ة ع ن
المتعام ل م ن خ الل أنظم ة المرصف أو أي عض و آخ ر ن يف مجموع ة المرصف
 باس تثناء ح االت التقص ي.أو رف القيام بأي أم ر دف ع/أو حجز و/أو تأخي و/و
أو أي عض و آخ ر ن يف مجموع ة المرصف حي ث/أو التع دي م ن قب ل المرصف و
أو أي عض و آخ ر ن يف مجموع ة المرص ف/يك ون ن يف ه ذه الحال ة المرص ف و
مسؤوال عن الخسارة أو ن
الرصر الفعلي ن
، ي فق ط الل ذين ق د يتكب دهما المتعام ل
ً ر
فل ن يك ون المرصف وال ع ن أي خس ارة أو نرصر (س واء ك ان مب اشا أو غ ي
مب ر
اش بم ا ن يف ذل ك ع ىل س بيل المث ال ال الحرص خس ارة ال رب ح) ق د يتكب ده أي
ش خص كنتيج ة أو فيم ا يتعل ق بمث ل ه ذا االج راء س واء ك ان مس رب الت أخي أو
.الحجز أو عدم الدفع

: مكافحة غسيل األموال.32

32. Anti-Money Laundering:
32.1 The Customer undertakes and warrants to comply with all
applicable laws, rules, regulations and disclosures as required
by the Anti-Money Laundering laws of the UAE and to any Anti
Money Laundering monitoring and procedures prescribed by
the Bank from time to time.

ن
واني والقواع د واألنظم ة واإلفص احات
يق ر المتعام ل ويض من االمتث ال لجمي ع الق
ن
ال ت تتطلبه ا ق وا ن
م وأىل أي رقاب ة أو.ع.ني مكافح ة غس يل األم وال المعم ول به ا يف إ
ي
.الت يحددها المرصف من وقت إىل آخر
األموال
غسيل
بمكافحة
خاصة
اءات
ر
إج
ي

32.2 The Customer confirms that the monies deposited for the
opening of the Account with the branch and all credits
thereafter deposited in this Account are from legitimate
source(s) and in no way do they constitute or are in breach of
UAE Anti Money Laundering laws and Central Bank regulations.

يؤك د المتعام ل ب أن األم وال المودع ة لف تح الحس اب م ن خ الل الف رع وجمي ع
األرصدة المودعة بعد ذلك ن يف هذا الحساب ي من مصادر قانوني ة ول ن تش كل ب أي
ن
م و أنظم ة.ع.واني مكافح ة غس يل األم وال ن يف إ
ح ال م ن األح وال أو تخ الف ق
.المرصف المركزي بهذا الخصوص

33. Other than the gross negligence or willful misconduct of the Bank,
the Customer agrees to indemnify and keep the Bank indemnified, for
and/ or in respect of all or any actual loss or damage arising from the
use, share and disclosure of any of his/her personal data, credit and
financial information with any party. Customer further agrees to
indemnify and keep the Bank indemnified for and/or in respect of all
or any actual loss or damage arising from seeking/obtaining any of
his/her personal data, credit and financial information from any
party.

 ف ن المتعام ل يق ر، باس تثناء ح االت التقص ي أو التع دي م ن قب ل المرص ف.33
بتع وي المرصف مش كل كام ل ع ن أي خس ارة فعلي ة أو نرصر فع يىل ق د يتع رض لهم ا
بياناتها/أو جمي ع بيانات ه
أو مش اركة واإلفص اح ع ن بع/نتيج ة إس تخدام و
ن
 كم ا يواف ق المتعام ل ع ىل.ان ألي ط رف
اىل أو االئتم ي
الشخص ية وبيان ات الوض ع الم ي
تع وي المرصف ع ن أي خس ارة فعلي ة أو نرصر فع يىل ق د يتع رض لهم ا نتيج ة القي ام
اىل
 بياناته ا الشخص ية وبيان ات الوض ع الم ي/بالبح ث نأو الحص ول ع ىل أي م ن بيانات ه
.االئتمان من أي طرف
أو
ي

34. Customer understands that the Bank makes no warranty
concerning the accuracy, validity, and/or completeness of any such
information whatsoever sought, obtained, or disclosed by the Bank.
Therefore, Customer understand, agree and confirm that the Bank
will not be responsible to compensate him for any loss or damage,
whether direct or indirect the Customer may suffer as a result of the
inaccuracy, invalidity and/or incompleteness of any such information

 يفه م المتعام ل ب أن المرصف ل ن يق دم أي ة ض مانات أو تأكي دات فيم ا يتعل ق.34
أو اكتماله ا ن يف ح ال البح ث عنه ا أو الحص ول/بص حة ودق ة البيان ات وص الحيتها و
 وعلي ه ف ن المتعام ل يفه م ويق ر ويؤك د ب أن المرصف غ ي.عليه ا أو اإلفص اح عنه ا
اش أو غ ي مب ر
مس ؤول ع ن تعويض ه ع ن أي ة خس ارة أو نرصر مب ر
اش ق د ييت ب ع ىل
.أو عدم اكتمال أي من هذه البيانات/عدم دقة وعدم صالحية و

.
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رضيبة القيمة المضافة

35. Value Added Tax

35

35.1 For the purpose of these Terms and Conditions, “VAT” means
value added tax imposed on the supply of goods or services
under the UAE Federal Decree-Law No. 8 of 2017 and the
related executive regulations or any similar future tax

 ن،الرس وط واألحك ام
ألغ راض ه ذه ر
"رصيب ة القيم ة المض افة" تع ن يت نرصيب ة القيم ة
المض افة المفروض ة ع ىل تزوي د المنتج ات أو الخ دمات بموج ب المرس وم بق انون
 والل وائح التنفيذي ة ذات الص لة أو أي نرصيب ة مماثل ة ن يف2017  لع ام8 اتح ادي رق م
.المستقبل

35.2 Any payments made by the Customer to the Bank under these
Terms and Conditions for products and services provided shall
be exclusive of VAT. The Customer shall pay to the Bank an
amount equal to any VAT, if and /or when it becomes
applicable, in addition to and at the same time as such
payments are made.

 أي مدفوعات يتم دفعه ا م ن قب ل المتعام ل للمرصف بموج ب ه ذه ال ررسوط35.2
 وس وف.واألحك ام للمنتج ات والخ دمات المقدم ة ال تش مل نرصيب ة القيم ة المض افة
ً
ي دفع المتعام ل للمرصف باإلض افة إىل ه ذه الم دفوعات مبلغ ا يس اوي مبل غ نرصيب ة
أو عندما تصبح مطبقة ن يف نفس الوق ت ال ذي ت دفع في ه ه ذه/ اذا و،القيمة المضافة
.المدفوعات

35.3 All amounts set out in Agreement or otherwise payable by the
Customer pursuant to this Agreement, whether the amount is
paid as an advance payment, a deposit, on a fixed fee basis, or
otherwise, are exclusive of Tax, including VAT. Where VAT is
payable by the Customer under this Agreement, the amount
payable for the supply (VAT exclusive) will be increased by the
amount of the VAT applicable at the prevailing rate.
36. Taxation imposed by other Jurisdictions
36.1 The Customer is solely responsible for the Customer’s tax
affairs.
36.2 The Bank may be required by law or by agreement with
applicable tax authorities, to report certain information about
the Customer (or, in the case of legal persons, the Customer’s
direct and indirect owners or the Customer’s trustees and
beneficiaries) and the Customer’s relationship with the Bank,
including information about the Customer’s Accounts and
other Services provided by the Bank to the Customer:
(a) To the tax authorities in the country where the Bank
maintains Accounts for the Customer, which may then pass
that information to the tax authorities in another country
where the Customer may be subject to tax; or

(b) directly to the tax authorities in the Customer’s country of
nationality or residence or other countries where the Bank
reasonably determines or is required to presume the
Customer is subject to tax
36.3 The Customer agrees to provide the Bank with any information
(including declarations, certificates, documents, details of any
special ruling or treatment applicable to the general nationality
or category of person to which the Customer may belong)
which the Bank may request (or which may otherwise be
required) in connection with any tax, tax status or other
applicable reporting requirements. The Customer must ensure
that, when providing such information to the Bank, it is true
and correct in every respect, not misleading in any way, and
contains all material information relevant to the subject matter
of the request. Should any information previously provided by
the Customer become inaccurate or incomplete, the Customer
must promptly notify the Bank.

 جمي ع المب الغ المنص وص عليه ا ن يف االتفاقي ة أو المس تحقة ال دفع م ن قب ل35.3
 س واء ت م دف ع المبل غ كدفع ة مقدم ة أو وديع ة أو،العمي ل بموج ب ه ذه االتفاقي ة
 ال تش مل ن،ع ىل أس اس رس وم ثابت ة أو غ ي ذل ك
 بم ا ن يف ذل ك نرصيب ة القيم ة،الرصيبة
 عن دما تك ون نرصيب ة القيم ة المض افة مس تحقة ال دفع م ن قب ل العمي ل.المض افة
 س يتم زي ادة المبل غ المس تحق ال دفع مقاب ل التوري د،بموج ب ه ذه االتفاقي ة
(باستثناء نرصيبة القيمة المضافة) بمقدار نرصيب ة القيم ة المض افة المطبق ة بالمع دل
.السائد
ن
الت تفرضها الواليات القضائية األخرى
 الرصائب ي.36
 يتحمل العميل وحده المسؤولية عن الشؤون ن36.1
.الرصيبية للعميل
 ق د يطل ب م ن البن ك بموج ب الق انون أو باالتف اق م ع الس لطات ن36.2
الرصيبية
 ن يف حال ة األش خاص،المعم ول به ا اإلب الغ ع ن معلوم ات معين ة ع ن العمي ل (أو
اشين وغ ي المب ر
الكي المب ر
ن
االعتب ار ن
اشين للعمي ل أو أمن اء العمي ل
 الم،يي
ن
 بم ا يف ذل ك معلوم ات ح ول حس ابات،والمس تفيدين من ه) وعالق ة العمي ل بالبن ك
:الت يقدمها البنك للعميل
العميل والخدمات األخرى ي
(أ) إىل الس لطات ن
،الرصيبية ن يف البل د ال ذي يح تفظ في ه البن ك بحس ابات للعمي ل
ن
ن
وال يت ق د تنق ل تل ك المعلوم ات بع د ذل ك إىل الس لطات الرصيبية يف بل د آخ ر ق د
يخضع فيه العميل ن
للرصيبة؛ أو
اشة إىل الس لطات ن
(ب) مب ر
الرص يبية ن يف بل د جنس ية العمي ل أو إقامت ه أو البل دان
الت يقرر فيها البنك مشكل معقول أو يطلب منه اف ياض أن العمي ل يخض ع
األخرى ي
ن
للرصيبة
 يواف ق العمي ل ع ىل تزوي د البن ك ب أي معلوم ات (بم ا ن يف ذل ك اإلق رارات36.3
والشهادات والمستندات وتفاصيل أي حك م أو معامل ة خاص ة تنطب ق ع ىل الجنس ية
تىم إلي ه العمي ل) وال يت ق د يطلبه ا البن ك (أو ال يت
العامة أو فئة الش خص ال ذي ق د ين ي
ق د تك ون مطلوب ة بطريق ة أخ رى) فيم ا يتعل ق ب أي نرصيب ة أو وض ع نرصي ر يت أو
 يج ب ع ىل العمي ل التأك د م ن أنه ا عن د.متطلب ات اإلب الغ األخ رى المعم ول به ا
 وغ ي، تق ديم ه ذه المعلوم ات إىل البن ك ص حيحة وص حيحة م ن جمي ع الن وا ي
 وتحت وي ع ىل جمي ع المعلوم ات الجوهري ة ذات،مض للة ب أي ش كل م ن األش كال
 إذا أص بحت أي معلوم ات ق دمها العمي ل س ابقا غ ي دقيق ة.الص لة بموض وع الطل ب
. يجب عىل العميل إخطار البنك عىل الفور،أو غي كاملة

 الشكاو.37

37. Complaints
The customer is required to inform the bank If in case the bank does
not deliver the standard of service they expected, or if they think that
the bank has made a mistake in respect of their transaction. In such
instances, the Bank will then investigate the matter and rectify, if
necessary, as quickly as possible. If the customer remains dissatisfied
and the bank cannot resolve the complaint or is still unhappy after
receiving the banks final response, the customer may also complain
to the Central Bank of the UAE (www.centralbank.ae).

 أو، يطلب من العميل إبالغ البنك إذا لم يقدم البنك مستوى الخدم ة ال ذي يتوقع ه
 ن.إذا ك ان يعتق د أن البن ك ق د ارتك ب خط أ فيم ا يتعل ق بمعاملت ه
وف مث ل ه ذه
 فن، إذا يل زم األم ر، س يقوم البن ك بع د ذل ك ب التحقيق نف األم ر وتص حيحه،الح االت
ي
ي
 إذا ظ ل العمي ل غ ي راض ول م ي تمكن البن ك م ن ح ل الش كوى أو.أشع وق ت ممك ن
 فيج وز للعمي ل أيض ا تق ديم ش كوى، ان للبن ك
ال ي زال غ ي راض بع د تل يف ال رد النه ي
.)www.centralbank.ae( إىل مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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ر
/ التوقيع الرقم38
اإللكيون

38. Digital / Electronic Signature
38.1 The Customer understands and agrees that the Bank may from
time-to-time offer products, services or banking facilities
through digital and electronic channels and platforms. The
Customer acknowledges and agrees that such offers may be
accepted by the Customer by means of secure digital or
electronic signature which shall be deemed to be a valid
signature as the original signature of the Customer and shall
constitute a valid, binding and enforceable signature of the
Customer.

 يفه م المتعام ل ويواف ق ع ىل أن المرص ف م ن وق ت ألخ ر ق د يق وم بع رض.1
منتج ات وخ دمات أو تس هيالت مرصفية م ن خ الل القن وات والمنص ات اإللكيوني ة
 كم ا يق ر المتعام ل ويواف ق ع ىل أن ه ذه الع روض ق د ي تم قبوله ا م ن قبل ه.والرقمي ة
ً
ً
ن
رقىم اآلم ن وال ذي يعت ري توقيع ا ص حيحا ك التوقيع
عن طريق التوقي ع اإللك ي ي
ون أو ال ي
ً
ً
ً
ً
.ويعتي هذا التوقيع للمتعامل توقيعا صحيحا ونافذا وملزما
األصىل للمتعامل
ر
ي

38.2 The Customer agrees that any digitally or electronically signed
instrument, document, contract, agreement or terms and
conditions (including these Terms and Conditions and the
Addendum) shall be deemed (i) to be "written" or "in writing,"
(ii) to have been signed by the Customer and (iii) to constitute a
record created and maintained in the ordinary course of
business and an original written record when printed from
electronic files. Such paper copies or "printouts," if introduced
as evidence in any judicial, arbitral, mediation or administrative
proceeding, will be admissible as between the Bank and the
Customer to the same extent and under the same conditions as
other original business records created and maintained in
documentary form.

 يواف ق المتعام ل ع ىل ان أي وثيق ة أو مس تند أو عق د أو اتفاقي ة أو رشوط وأحك ام.2
ً
ً
ً
(بم ا فيه ا ه ذه ر
الرسوط واألحك ام والملح ق) تك ون موقع ة توقيع ا إلكيوني ا أو رقمي ا
ا
 أ) مكتوبة أو كتابية ب) قد توقيعها م ن قب ل المتعام ل وج) تش كل س جل:تعتي كأنها
ر
ً
ً
ً
ً
ً
ا
 مس تندا أص ليا مكتوب ا ن يف ح ال/ منش أ ومحفوظ ا ن يف س ياق العم ل االعتي ادي وس جل
المس تندات المطبوع ة أو/ تك ون ه ذه األوراق.تم ت طباعت ه م ن ملف ات إلكيوني ة
نس خها مقبول ة ن يف ح ال ق دمت ك دليل إثب ات ن يف أي إج راءات قض ائية أو تحكيمي ة أو
وس اطة أو إج راءات إداري ة ب ن
ي المرصف والمتعام ل بالق در نفس ه وتخض ع ل نفس
ر
.الت أنشئت و حفظت كوثائق
 ي،شوط المستندات األصلية المرتبطة بالعمل

38.3 Neither the Bank nor the Customer shall contest the
admissibility of true and accurate copies of digitally or
electronically signed instruments, documents, contracts,
agreements or terms and conditions.

 ال يج وز للمرص ف أو للمتعام ل االع ياض ع ىل ص حة ودق ة أي وث ائق أو.3
ً
ً
.مستندات أو عقود أو اتفاقيات أو رشوط وأحكام موقعة إلكيونيا أو رقميا

38.4 The Customer further understands and agrees that no
certification authority or third-party verification is necessary to
validate the Customer’s digital or electronic signature and the
lack of such certification or third-party verification shall not in
any way affect the enforceability of the Customer’s digital or
electronic signature of any resulting instrument, document,
contract, agreement or terms and conditions between the
Customer and the Bank. Furthermore, the Customer
understands, acknowledges and agrees a digital or electronic
signature of the Customer’s representative or appointed
attorney to any instrument, document, contract, agreement or
terms and conditions or any person authorised access to
Customer’s accounts for and on behalf of the Customer shall
constitute a valid, binding and enforceable signature as the
original signature of the Customer.

 كم ا يفه م المتعام ل ويواف ق ع ىل ع دم الحاج ة إىل س لطة تص ديق أو تحق ق م ن.4
ن
 كم ا أن ع دم،رقىم
ط رف ثال ث للتحق ق م ن ص حة توقي ع المتعام ل اإللك ي ي
ون أو ال ي
وج ود مث ل ه ذا التص ديق أو التحق ق م ن قب ل ط رف ثال ث ال ي ؤثر ب أي ش كل م ن
ن
رقىم للمتعام ل ع ىل أي وثيق ة أو مس تند أو
األشكال عىل نفاذ التوقيع اإللكي ي
ون أو ال ي
عقد أو اتفاقية أو رشوط وأحكام ن
.بي المرصف والمتعامل

38.5 For the purposes of this section, “digital or electronic
signature” means any letters, numbers, symbols, fingerprints,
codes, images, graphics, algorithms, voice or processing system
or any combination thereof in electronic form applied to,
incorporated in, or logically associated with data message with
the intention of authenticating or approving the same.

ن
ون أو
 ف ن المتعام ل يفه م ويق ر ويواف ق ع ىل أن التوقي ع اإللك ي ي،ع الوة ع ىل ذل ك
ال رقىم لممثل ه أو وكيل ه المع ن
ي ع ىل أي وثيق ة أو مس تند أو عق د أو اتفاقي ة أو رشوط
ي
 أو أي ش خص مف وض بال دخول إىل حس ابات المتعام ل لص الح أو بالنياب ة،وأحك ام
ً
ً
ً
 س وف يك ون ص حيحا وملزم ا وناف ذا حال ه ح ال التوقي ع األص يىل،ع ن المتعام ل
.للمتعامل
ن
ون" يع نت أي أح رف أو أرق ام أو
رقىم أو اإللك ي ي
 "التوقي ع ال ي، ألغ راض ه ذا القس م.5
رم وز أو بص مات أص ابع أو ش يفرات أو ص ور أو رس ومات أو مع ادالت أو ص وت أو
ن
ون
تركيب من ذلك عىل شكل إلكي ي/ان أو أي مزي ج
إجر ي/نظام تشغيل
ً
ن
يطب ق ع ىل أو ي دمج يف أو ي رتبط منطقي ا م ع رس الة بيان ات ذات ص لة وذل ك بني ة
ً
ً
ً
.المصادقة و الموافقة عىل عده توقيعا رقميا أو إلكيونيا

 ر.39
فية السماح باإللغاء

39. Cooling off Period
(a) The Customer has the right to refuse an ENB product or
service during the Cooling-off Period without any penalty
and/or providing any reason.

(أ) يح ق للعمي ل رف من تج أو خدم ة م ن بن ك النيل ن
ي خ الل ف ية الس ماح بااللغ اء
.أو تقديم أي سرب/دون أي عقوبة و

(b) Should the customer refuse an ENB product or service
within the Cooling-off Period, any fees or charges shall be
refunded back to their net of any direct costs already
incurred by ENB. The customer must settle any outstanding
balance/debt (other than fees levied by ENB) in full
immediately.

ب) إذا رف العميل من تج أو خدم ة م ن بن ك النيل ن
، ي خ الل ف ية الس ماح بااللغ اء
رد أي رسوم أو مصاريف إىل ن
صاف أي تكاليف ر
ن
 يج ب.مباشة تكبدها النيلي بالفع ل
ي
 دي ن مس تحق (بخ الف الرس وم ال ت يفرض ها النيل ين/ عىل العميل تسوية أي رص يد
ي
.) بالكامل عىل الفور
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(c) The Customer is required to notify ENB of their withdrawal
from the product / service within the Cooling-off Period in
writing or via electronic means acceptable to the Bank.
(d) The Bank may require the customer to waive their right to a
Cooling-off Period for products or services that require
immediate execution or may be price sensitive to the time
of execution at the point of signing the contract. If the
customer chooses to waive their right to a Cooling-off
Period, they will no longer be entitled to a refund of fees
and/ or charges.

ي ع ىل العمي ل إخط ار بن ك النيل ن
(ج) يتع ن
الخدم ة خ الل/ي بانس حابه م ن المنتج
.عي الوسائل اإللكيونية المقبولة لدى البنك
فية السماح بااللغاء كتابة أو ر
(د) يج وز للبن ك أن يطل ب م ن العمي ل التن ازل ع ن حق ه ن يف ف ية الس ماح بااللغ اء
للمنتج ات أو الخ دمات ال يت تتطل ب التنفي ذ الف وري أو ق د تك ون حساس ة للس عر
 إذا اخت ار العمي ل التن ازل ع ن حق ه ن يف ف ية.لوق ت التنفي ذ عن د نقط ة توقي ع العق د
. أو الرسوم/  فلن يحق له بعد ذلك اسيداد الرسوم و، السماح بااللغاء

The above terms and conditions shall be effective from  أ ريي ييل20 شي العمي ييل بال رشي يوط و االحكي ييام المي ي كورة أعي ييال ا تي ييداء مي ين
ي ي
20st April 2022
2022

I, the undersigned hereby declare that I have read, understood and
accepted the above Terms and Conditions, the and Announcement
of Profit Distribution Method, the Schedule of Fees displayed by the
Bank in the branches and/or on the Bank’s website
(www.nileinuae.com) and any amendment to the Terms and
Conditions from time to time by the Bank and notified to me in
writing.
I undertake to comply with all the above Terms and Conditions, and
the Schedule of Fees at all material times. I hereby agree to
indemnify the Bank and keep the Bank and its group members and
service provider(s) indemnified, free from and harmless against all
actual costs, liabilities, losses, expenses, claims or damages
howsoever arising from negligence, willful misconduct, collusion or
any breach of the Terms and Conditions, and the Schedule of Fees.
In addition, I understand and agree that the Bank, its group
members and its service providers shall not be liable for any costs,
expenses, claims, losses or damages howsoever arising out of or in
connection with the Terms and Conditions, and the Schedule of
Fees other than for gross negligence or willful misconduct of the
Bank, its group members, service providers, employees, agents or
representatives, in which case they shall be liable only for actual loss
or damage, that may be suffered by the Customer.
I understand that the Bank may offer new products and services to
me from time to time and may issue new terms and conditions for
such products and services in accordance with the relevant laws,
regulations and the Terms and Conditions. I understand and agree
that such new terms and conditions shall form an integral part of
the Terms and Conditions and agree to be bound by them if I
subscribe for such products and services.

بأنت ق د ق رأت وفهم ت ووافق ت ع ىل ر
ن
الرسوط
 الموقعة أدناه أقر ي/أنا الموقع
 فن، وأع الن طريق ة توزي ع األرب اح وج دول الرس وم المعل ن،واألحك ام أع اله
ي
ن
ون
أو ع ىل موقع ه االلك ي ي/جمي ع ف روع المرص ف و
) وأي تعديل عىل رwww.nileinuae.com(
الرسوط واألحكام من وقت إىل
ا
.آخر من قبل المرصف يتم اخطاري به كتابة
كم ا أتعه د ب ن
االليام بكاف ة ر
الرسوط واألحك ام أع اله وج دول الرس وم ن يف جمي ع
 اعضاء مجموعته وم زودي خدمات ه، وأوافق عىل تعوي المرصف.األوقات
واالليام ات والخس ائر والنفق ات والمطالب ات أو ن
ن
األرصار
ع ن جمي ع التك اليف
الفعلي ة مهم ا كان ت والناش ئة ع ن التقص ي والتع دي والتواط ؤ أو أي خ رق
ر
.للرسوط واألحكام وجدول الرسوم
ن
نت أفهم وأوافق بأن المرصف وأعضاء مجموعته وم زودي
إضافة إىل ذلك ف ي
ن
ؤولي ع ن أي تك اليف ونفق ات ومطالب ات وخس ائر أو
خدماته ل ن يكون وا مس
ن
ر
أرصار كيفم ا كان ت ناش ئة م ن أو فيم ا يتعل ق بالرس وط واألحك ام وج دول
الرسوم وأعالن طريق ة توزي ع األرب اح باس تثناء ح االت التقصي والتع دي م ن
المرصف وأعض اء مجموعت ه وموظفي ه ووكالئ ه وممثلي ه حي ث يكون ون ن يف
ؤولي ع ن الخس ارة أو ن
الرص ر الفعلي ن
ن
ي فق ط الل ذين ق د
ه ذه الحال ة مس
.يتكبدهما المتعامل
،أفه م ب أن المرصف ق د يق دم منتج ات وخ دمات جدي دة يىل م ن وق ت ألخ ر
كم ا يمك ن ل ه أن يص در أحك ام ر
وشوط جدي دة له ذه المنتج ات والخ دمات
ر
وفق ا للق ن
 كم ا أفه م وأواف ق أن.واني ذات الص لة والل وائح والرسوط واألحك ام
ً
ه ذه ر
الرس وط واألحك ام الجدي دة تش كل ج زءا ال يتج زأ م ن رشوط واالحك ام
ن
ن
.قبوىل لمثل هذه المنتجات والخدمات
االليام بها يف حال
وأوافق عىل
ي

Accordingly, I hereby sign.

.وعليه أوقع

Customer full name

اسم المتعامل بالكامل

Date

التاري ييخ

Signature

التوقيع
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ر
النيلي – ا وظ ر

For and on behalf of EL NILEIN BANK- Abu Dhabi
Name

باسم وبالنيابة عن ن
االسم
ر
الموظيف
المسم

Job title
Date

التاري ييخ

Signature

التوقيع
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