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الأحكام وال�شروط العامة حل�سابات ال�شركات

الق�سم (�أ):
فتح وت�شغيل احل�سابات
 -1امل�سرد
تن�ص هذه الأحكام وال�شروط العامة على الأ�س�س التي يوفر بها البنك ح�سابات لعمالئه من
ال�شركات .وتعبري «الأحكام وال�شروط العامة» �أو «الأحكام» يعني هذه الأحكام وال�شروط ح�سبما
يتم تعديلها من وقت �إلى �آخر وحتديثها من وقت �إلى �آخر على املوقع االلكرتوين للبنك ويحتفظ
البنك بحق تعديلها �أو تغيريها �أو الإ�ضافة �إليها ح�سب تقديره .و�سوف ي�سعى البنك ملوافاة
�صاحب احل�ساب بن�سخة من �أي تغيريات جوهرية قد تطر�أعلى الأحكام وال�شروط العامة خالل
فرتة زمنية معقولة من تاريخ بدء تطبيق ذلك التعديل/تلك التعديالت.
ويكون للتعابري التالية �أينما وردت يف هذه الأحكام املعاين املحددة قرين ك ًال منها فيما يلي:
“جمموعة بنك �أبوظبي التجاري“ ويعني ،بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع و�شركاته القاب�ضة
و�شركاته الفرعية التابعة وفروع البنك.
“ح�ساب“ ويعني� ،أي ح�ساب �أو ح�سابات و�/أو خدمات م�ساعدة مقدمة من قبل البنك ح�سبما
هو مذكور باملزيد من التفا�صيل ،حيثما توجد ،يف الأحكام وال�شروط املحددة لذلك احل�ساب و/
�أو تلك اخلدمة امل�ساعدة.
“�صاحب احل�ساب“ ويعني� ،أي �شركة �أو جهة �أخرى حتتفظ بح�ساب ب�أ�سمها.
“درهم“ ويعني ،درهم الإمارات العربية املتحدة.
“البنك“ ويعني ،بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع والذي ميار�س �أعماله من خالل فرعه يف جري�سي
والذي يحتفظ مبركز �أعماله الرئي�سي يف 27 Hill Street, St Helier, Jersey, JE2
 ،4UAالطابق الثاين ،جري�سي.
“املوقع االلكرتوين للبنك“ ويعني ،املوقع االلكرتوين للبنك الذي ميكن الو�صول �إليه من خالل
الرابط .http://www.adcb.com
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“اجلهة القاب�ضة“ يكون لهذا التعبري املعنى املحدد له يف املادة  )3( 2من قانون ال�شركات.
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“قانون ال�شركات“ ويعني ،قانون ال�شركات (جري�سي) ل�سنة  1991ح�سبما يتم تعديله من وقت
�إلى �آخر.

“الأطراف املعو�ضون“ ويعني ،البنك و�أع�ضاء جمل�س �إدارت��ه وم�س�ؤوليه وموظفيه ومزودي
اخلدمات الذين يتعامل معهم مبا يف ذلك جمموعة بنك �أبوظبي التجاري و�أي �شركات مرتبطة
بها.
“جدول الر�سوم“ ويعني ،جدول الر�سوم والأجور املنطبق على احل�ساب ح�سبما ي�صدر من قبل
البنك من وقت �إلى �آخر.
“�شركة فرعية“ يكون لهذا التعبري املعنى املحدد له يف املادة  )1( 2من قانون ال�شركات.
“الإمارات العربية املتحدة“ ويعني ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
“يوم عمل“ ويعني� ،أي يوم ( بخالف �أيام اجلمعة �أو ال�سبت �أو الأحد) تكون البنوك والأ�سواق
املالية فاحتة �أبوابها فيها ملمار�سة �أعمالها يف جزيرة جري�سي ويف دولة الإمارات العربية املتحدة
(ب�إ�ستثناء �أي يوم ي�صادف عطلة عامة �أو �أجازة للبنوك �سواء يف الإمارات العربية املتحدة �أو يف
جزيرة جري�سي).
“�أنت“ ي�شري هذا التعبري �إلى �صاحب احل�ساب ويتم تف�سري �ضمري ملكية املخاطب وفق ًا لذلك.

 -2فتح احل�ساب
يحتفظ البنك بحق رف�ض �إن�شاء عالقة ح�ساب دون �إبداء �أي �أ�سباب لهذا الرف�ض.
وبتقدمي طلب �إلى البنك لإن�شاء عالقة ح�ساب ،يوافق مقدم الطلب على تعبئة منوذج الطلب
اخلا�ص بالبنك بالكامل وببيانات �صحيحة ودقيقة وحقيقية.
ويوافق مقدم الطلب �أي�ض ًا على موافاة البنك ب�أي م�ستندات ومعلومات تكميلية قد يطلبها البنك
بغر�ض الوفاء ب�إلتزاماته املتعلقة بالعناية الواجبة ح�سبما يكون مطلوب ًا طبق ًا لت�شريعات مكافحة
غ�سيل الأموال ال�سارية املفعول واملطبقة يف جزيرة جري�سي وح�سبما يتم تعديلها من وقت �إلى
�آخر ويجوز للبنك الإ�ستف�سار بالطريقة ال�صحيحة من وكاالت املراجع االئتمانية قبل فتح �أي
ح�ساب .كما يوافق مقدم الطلب ،على موافاة البنك ب�أي معلومات قد يكون من �ش�أنها الت�أثري
على حقوقه و�إلتزاماته (مبا يف ذلك ال�ضرائب والأنظمة و مكافحة غ�سيل الأموال) مبوجب �أي
ت�شريع مطبق مثل (على �سبيل املثال ال احل�صر) �أي تغيري يف العنوان �أو املركز الرئي�سي (�سواء
للأغرا�ض القانونية �أو لأغر�ض ال�ضرائب) .ويتم �إ�ستخدام الأموال املقدمة من قبلك �أو بوا�سطة
�أي �شخ�ص �آخر �أو جهة �أخرى يف احل�ساب .ويف حالة عدم �إ�ستالم ردود مر�ضية للإ�ستف�سارات
اخلا�صة مبتطلبات «العناية الواجبة» يجوز �إعادة �أي �أموال م�ستلمة منك �أو بالنيابة عنك �إلى
حمول تلك الأموال ح�سب التقدير املطلق يف �أي وقت.
ال تتحمل الأطراف املعو�ضة �أي م�س�ؤولية عن ويجب عليك تعوي�ض الأطراف املعو�ضة بخ�صو�ص
فقدان امل�صالح �أو �أي تكاليف يتم تكبدها ب�أي طريقة �أخرى ب�سبب �إعادة الأموال �إلى حمولها
لأي �سبب كان.
ويحتفظ البنك بحق حتويلك من ح�سابك احلايل/ح�ساباتك احلالية �إلى ح�ساب �آخر /ح�سابات
�أخرى نعتقد �أنها منا�سبة لك يف حالة توقفنا عن �إدارة �أو ت�شغيل ح�سابك احلايل/ح�ساباتك
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احلالية بوا�سطتنا �أو يف حالة قيامنا بتغيري معايري الأهلية للح�صول على ذلك احل�ساب/تلك
احل�سابات .ويف حالة نية البنك القيام بذلك ،ف�إننا �سوف نقوم ب�إبالغك خطي ًا قبل ما ال يقل
عن  30يوم ًا.
ال يتم �إ�صدار �أي �شيكات �أو بطاقات خ�صم مبا�شر �أو بطاقات ائتمان فيما يتعلق ب�أي ح�ساب
�شركات .

 -3ت�شغيل احل�ساب
الإيداعات
يقوم البنك ب�إ�ضافة يف احل�ساب مبالغ ال�شيكات واحلواالت والتحويالت االلكرتونية �أو �أي �أوراق
جتارية �أخرى التي قد يتم �إيداعها لتلك الأغرا�ض بوا�سطة �صاحب احل�ساب .ويجوز للبنك،
ح�سب تقديره� ،إ�ضافة يف احل�ساب �أي مبلغ يتم �إيداعه بوا�سطة �أي طرف ثالث.
ال�سحوبات
ال يجوز �سحب �إال الأموال املح�صلة (امل�ستحقة الدفع الكرتوني ًا �إلى ح�ساب م�صريف �آخر ولكن
لي�س نقد ًا) مبوجب �أوام��ر خطية للدفع �أو التحويل �أو �إج��راءات ح��واالت الكرتونية �أو مبوجب
طلبات ب�إ�ستخدام مناذج ال�سحب ال�صادرة بوا�سطة البنك ح�سبما تكون احلالة.
ويجوز عمل ال�سحوبات بعملة احل�ساب .بيدا �أن��ه� ،إذا كان ح�سابك ب�أي عملة �أخ��رى بخالف
الدرهم ،يتم تطبيق ما يلي:
�أ) تخ�ضع ال�سحوبات بعملة تلك احل�سابات �إلى توافر العملة املعنية لدى فرع جمموعة بنك
�أبوظبي التجاري املطلوب �إجراء ال�سحب منه ،و
ب) تخ�ضع الإيداعات يف احل�ساب وال�سحوبات من احل�ساب املنفذة بعملة بخالف الدرهم �إلى
الر�سوم ،و
جـ) يتم التحويل من عملة �إل��ى �أخ��رى ب�سعر ال�صرف ال��ذي يحدده البنك واملطبق بتاريخ
املعاملة.
�أنك توافق على وجود خماطر مرتبطة باحل�سابات املحتفظ بها بعمالت �أجنبية وبالتايل ف�إنك
توافق على حتمل امل�س�ؤولية وح��دك وب�صفة ح�صرية عن كافة تلك املخاطر و�أي تكاليف �أو
م�صاريف مرتتبة (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أي قيود دولية �أو حملية �أو قانونية �أو
تنظيمية و �أي تقلبات حمتملة ب�أ�سعار ال�صرف) بخ�صو�ص �أي من تلك احل�سابات.
الر�سوم
ر�سوم ت�شغيل احل�سابات تكون كما هي حمددة يف جدول الر�سوم .وتنطبق هذه الر�سوم على كافة
�أ�صحاب احل�سابات ما مل يوافق البنك خطي ًا على �أي ترتيبات بديلة .ويكون للبنك احلق يف فر�ض
ر�سوم يف حالة عدم الإحتفاظ باحلد الأدنى املقرر من الأر�صدة ور�سوم �إدارية �سنوية على كل
ح�ساب و�أي�ض ًا مقابل خمتلف الت�سهيالت الأخرى املقدمة من قبل البنك.
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ويجوز للبنك ،ح�سب تقديره ،تعديل �أو الإ�ضافة �إلى الر�سوم بالأ�سعار العادية املن�شورة اخلا�صة
به فيما يتعلق بكافة اخلدمات التي قد يقدمها �إليك �سواء كانت تابعة لهذه الأحكام وال�شروط
�أو ب�أي طريقة �أخرى ،بالإ�ضافة �إلى �أي ر�سوم قد تكون م�ستحقة الدفع بوا�سطتك مبوجب هذه
الأحكام .و�أنت توافق على �أن يكون �أي وكافة تلك التعديالت �أو الإ�ضافات ملزمة لك حتى و�أن مل
يتم �إبالغك بها �سلف ًا .ويف حالة �إ�ستحداثنا لأي ر�سوم �أو زيادة �أي ر�سوم منطبقة ،يتم حتديث
جدول الر�سوم على املوقع االلكرتوين للبنك.
ك�شوف احل�سابات
يتم �إ�صدار ك�شوف احل�سابات ب�إ�ستثناء احل�سابات املحتفظ بها لفرتة حمددة ،مرة واحدة على
الأقل كل �سنة �أو بعدد مرات �أكرث يف حالة وجود �أحكام و�شروط حمددة منطبقة على �أي من
ح�ساباتك .ويتم �إ�صدار ت�أكيدات الإيداعات وفق ًا للأحكام املحددة املنطبقة على احل�سابات
املحتفظ بها لفرتة حمددة.
يجب عليك مراجعة كافة ك�شوف احل�سابات وت�أكيدات الإيداعات ح�سبما ينطبق و�إبالغ البنك
فور ًا ب�أي �أخطاء يتم �إكت�شافها .و�إذا �أ�صبحت على علم ب�أي معاملة منفذة على ح�سابك دون
ت�صريح منك ،يجب عليك �إب�لاغ البنك ف��ور ًا عرب الهاتف .و�أن��ت توافق على �أن��ه لديك �أربعة
ع�شر ( )14يوم عمل من تاريخ ك�شف احل�ساب املعني� ،سواء �صادر ب�صيغة الكرتونية �أو ورقية،
للإعرتا�ض على �أي �أمور مذكورة يف ذلك الك�شف وعلى �أنك تعترب بعد تلك املدة قد قبلت ب�صفة
حا�سمة ونهائية كافة الأمور املذكورة يف ك�شف احل�ساب املعني على �أنها �صحيحة ودقيقة وحقيقية
من كافة النواحي.
حت�صيل ال�شيكات
يقبل ويدفع البنك ال�شيكات و�أوامر الدفع:
�أ) امل�ستحقة الدفع �إليك يف ح�سابك ،و
ب) املكتوبة باللغة الإجنليزية .وال يكون البنك ملزم ًا بدفع �أي �شيكات مكتوبة ب�أي لغة �أخرى.
�إنك تدرك وتوافق على �أنه يتم حت�صيل ال�شيكات خالل فرتات متفاوتة بعد �إ�ستالمها من قبل
البنك على �أ�سا�س العملة ال�صادر بها ال�شيك .ويبد�أ �إ�ستحقاق الفائدة على احل�سابات حتت
الطلب بعد ثالثة �إلى خم�سة �أيام عمل من �إ�ستالم البنك للأموال املح�صلة املعنية .وال يتم دفع
�أي فائدة على �أي �شيك �إذا مت رجوعه بعد ذلك دون دفع .ويجوز للبنك فر�ض ر�سوم على كافة
�أوامر �إيقاف الدفع .ويف حالة �إعادة �إلينا �أي �شيك تكون قد قمت ب�إيداعه �أو يف حالة �إ�ستدعاء �أي
دفعة الكرتونية �أودفعة �أخرى م�ستلمة من قبلك ،يحتفظ البنك بحق اخل�صم من احل�ساب املعني
�سواء كان �أم مل يكن مك�شوف ًا وحتى لو �سمحنا لك ب�سداد دفعة من احل�ساب مقابل تلك الأموال.
ت�سهيالت ال�سحب على املك�شوف
يجوز فر�ض ر�سوم يف كل حالة يتم فيها مترير خ�صم من احل�ساب ت�ؤدي �إلى �أن ي�صبح ذلك
احل�ساب مك�شوف ًا دون �أي موافقة م�سبقة.
وباملثل ،يجوز فر�ض ر�سوم على كل معاملة خ�صم يتم متريرها على احل�ساب ت�ؤدي �إلى تخطي
ر�صيد ذلك احل�ساب حلد ال�سحب على املك�شوف املتفق عليه.
ويحتفظ البنك يف حق تقا�ضي فائدة ب�سعر اخل�صم القيا�سي املطبق يف ذلك الوقت بينما يكون
احل�ساب يف و�ضعية غري م�صرح بها.
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�أنك تدرك� ،أن البنك ،باملوافقة على فتح احل�ساب ب�إ�سمك ،ال يلزم نف�سه ب�أي طريقة من الطرق
مبنحك ت�سهيالت ائتمانية من �أي طبيعة مهما كانت و�أن البنك يحتفظ بحق منح تلك الت�سهيالت
ح�سب تقديره املطلق وب�صفة ح�صرية .ويف حالة موافقة البنك على منحك ت�سهيالت �سحب على
املك�شوف وفق ًا لهذه الأحكام ،تكون تلك الت�سهيالت �إلى ذلك احلد ولتلك املدة التي قد يقررها
البنك ح�سب تقديره املطلق مع مراعاة �أي �شروط قد يفر�ضها البنك.
و�أنت تتعهد بدفع فائدة على مبالغ ال�سحب على املك�شوف باملعدل املحدد من قبل البنك من وقت
�إلى �آخر .ويتم �إحت�ساب تلك الفائدة على الر�صيد املدين على �أ�سا�س يومي ويتم خ�صمه من
احل�ساب بتاريخ �آخر يوم عمل من كل �شهر ميالدي .ولأغرا�ض �إحت�ساب الر�صيد املدين ،ال يتم
�أخذ قيمة �أوامر الدفع امل�سحوبة على بنوك �أخرى واملودعة يف احل�ساب والتي مل يتم حت�صيلها
بعد ،يف الإعتبار.
يفر�ض البنك ،ح�سب تقديره املطلق حد �أدنى للر�سوم على �سبيل الفائدة على املبالغ امل�سحوبة
على املك�شوف .ويحق للبنك تغيري معدل الفائدة يف �أي وقت ودون توجيه �أي �إ�شعار م�سبق .ويف
جميع احلاالت ،يعترب �أنه قد مت الإتفاق على �أن �سعر الفائدة املطبق له نف�س الأثر امللزم للإتفاق
التعاقدي بني البنك و�صاحب احل�ساب.
التعليمات امل�ستدمية
يقوم البنك بتنفيذ التعليمات امل�ستدمية بالنيابة عن �صاحب احل�ساب فقط يف حالة وجود �أموال
كافية حم�صلة متاحة يف احل�ساب يف التواريخ املحددة .وال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �أي
ت�أخريات �أو فقدان �أثناء الإر�سال �أو �أخطاء يف الإر�سال �أو �أخطاء من جانب البنوك املرا�سلة �أو
عن �أي ظروف خارجة عن �إرادة و�سيطرة البنك.
يتم فر�ض ر�سوم مقابل ت�سجيل وتعديل وتنفيذ التعليمات امل�ستدمية .و�أنت توافق مبوجبه على
تعوي�ض البنك عن �أي خ�سائر �أو مطالبات �أو �أ�ضرار �أو م�صاريف قد تن�ش�أ نتيجة لتنفيذ �أو عدم
تنفيذ �أي تعليمات م�ستدمية �صادرة بوا�سطة �صاحب احل�ساب وعلى �إخالء البنك من �أي م�س�ؤولية
جتاهك بهذا اخل�صو�ص.
متطلبات احلد الأدنى لالحتفاظ بح�ساب
�أنت توافق على �أن ح�سابك/ح�ساباتك لدى البنك تخ�ضع �إلى �أحكام و�شروط خا�صة مبا فيها
متطلبات احلد الأدنى للر�صيد ومتطلبات �أخرى طبق ًا جلدول الر�سوم.
و�أنت توافق على �أنه يجوز للبنك ،يف حالة �إخفاقك يف الإلتزام بجدول الر�سوم يف �أي وقت ،فر�ض
ر�سوم بالطريقة املحددة يف جدول الر�سوم.
�إفادات خا�صة
�أنك تدرك �أن اخلدمات املقدمة �إليك من قبل البنك فيما يتعلق باحل�ساب �سوف تكون متاحة
فقط يف فروع خمتارة من فروع جمموعة بنك �أبوظبي التجاري املحددة من قبل البنك.
ب�سبب القواعد والأنظمة املنطبقة والإج��راءات الداخلية لدى البنك ،تخ�ضع بع�ض املعامالت
الهامة املعينة ،ح�سبما يقرر البنك من وقت �إلى �آخر وفق ًا ملتطلبات الإمتثال واملتطلبات القانونية
5
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الداخلية اخلا�صة بالبنك� ،إلى املزيد من الفح�ص والتدقيق بوا�سطة البنك ،وبناء عليه ،ف�إنك
توافق على �أن ذلك قد ي�ؤثر على املدة التي عادة ما ي�ستغرقها تنفيذ تلك املعامالت.
احل�سابات اخلاملة
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره� ،إبطال تفعيل �أي ح�ساب ال يقوم العميل فيه بتنفيذ �أي معامالت ملدة
يحددها البنك و�إتخاذ الإجراءات املنا�سبة والتي تعترب �ضرورية حلماية الأموال املوجودة يف تلك
احل�سابات .وفور �إبطال تفعيل �أي ح�ساب ،يكون �صاحب احل�ساب مطالب ًا ،يف حالة الرغبة يف
�إعادة تفعيل احل�ساب ،بعمل الرتتيبات الالزمة لقيام ممثل ال�شركة املفو�ض ح�سب الأ�صول من
قبل �صاحب احل�ساب باحل�ضور �شخ�صي ًا �إلى �أي فرع من فروع البنك يف دولة الإمارات العربية
املتحدة �أو �إلى املكان املحتفظ باحل�ساب فيه م�صطحب ًا امل�ستندات املعنية.
�إنهاء�/إقفال احل�سابات
يوافق البنك على �إقفال �أي ح�ساب بناء على طلب �صاحب احل�ساب �شريطة:
�أ) تقدمي �صاحب احل�ساب طلب خطي بذلك ويف�ضل �أن يكون على النموذج القيا�سي املتاح
لدى البنك ،و
ب) عدم وجود �أي �إلتزامات مبا�شرة/غري مبا�شرة على �صاحب احل�ساب جتاه البنك.
يجوز للبنك �إنهاء �أي ح�ساب عن طريق �إر�سال �إ�شعار خطي �إلى �صاحب احل�ساب يحدد فيه تاريخ
بدء الإنهاء .ويحتفظ البنك بحق �إقفال احل�ساب/احل�سابات دون �إبداء �أي �أ�سباب لذلك القرار.
ويحق للبنك �إقفال احل�ساب ،دون توجيه �أي �إ�شعار م�سبق �إلى �صاحب احل�ساب ،يف احلاالت
التالية:
�أ) يف حالة �إظهار احل�ساب لر�صيد «�صفر» ب�صفة م�ستمرة ودون �أي معامالت منفذة يف
احل�ساب ملدة يقررها البنك� ،أو
ب)	�إذا كان احل�ساب غري مفع ًال طبق ًا لأحكام الفقرة (ب) �أعاله ويظهر ر�صيد ًا يقل عن 100
درهم �أو ما يعادلها ب�أي عملة �أخرى خالل �أي �سنة� ،أو
جـ) لأي �سبب �آخر يراه البنك منا�سب ًا.
يتم فر�ض ر�سوم �إقفال احل�ساب املقررة من قبل البنك عند �إقفال احل�ساب.
ال يكون من �ش�أن �إنهاء �أو �إقفال �أي ح�ساب/ح�سابات الت�أثري على �أي ح�ساب �آخر/ح�سابات �أخرى.
عند �إقفال �أي ح�ساب للأ�سباب املذكورة �أعاله ،يتم دفع الر�صيد� ،إن وجد ،بعد خ�صم الأجور
والر�سوم امل�ستحقة� ،إلى �صاحب احل�ساب بوا�سطة �أمر دفع�/شيك م�صريف على �آخر عنوان
معروف ل�صاحب احل�ساب.
حقوق البنك
ال يكون من �ش�أن حل �أو ت�صفية �أو �إنهاء �أعمال �صاحب احل�ساب �إنهاء العالقة امل�صرفية مع البنك
حتى ذلك الوقت الذي ي�ستلم فيه البنك �إ�شعار بذلك احلل �أو الت�صفية �أو �إيقاف الأعمال .وحتى
ذلك الوقت ،ت�ستمر هذه الأحكام يف كونها ملزمة ل�صاحب احل�ساب �أو �أي من خالفائه �أو �أي
�شخ�ص �آخر يح�صل على �أي حق �أو ملكية �أو م�صلحة يف �أ�صول �صاحب احل�ساب .ويقوم البنك
ب�إيقاف ال�سماح بتنفيذ �أي معامالت �أخرى على احل�ساب فور �إ�ستالم معلومات خطية تفيد بحل
�أو ت�صفية �أو توقف �أعمال �صاحب احل�ساب وعندئذ ت�صبح هذه الأحكام منتهية ب�أثر فوري.
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يجوز للبنك يف �أي وقت ،ح�سب تقديره املطلق ،عدم ال�سماح ب�صفة م�ؤقتة بتنفيذ �أي معامالت
�أخرى يف �أي ح�ساب مدين وذلك مبوجب توجيه �إ�شعار خطي �إلى �صاحب احل�ساب .وعندئذ يوافق
�صاحب احل�ساب على دفع مبلغ �أي ر�صيد مدين مع الفائدة والر�سوم الأخرى.
ويكون البنك مفو�ض ًا باخل�صم من احل�ساب كافة امل�صاريف والنفقات املتكبدة لتح�صيل املبالغ
امل�ستحقة له مبا يف ذلك التكاليف القانونية وتكاليف احل�صول على ال�ضمانات والإفراج عنها.
يقر �صاحب احل�ساب بحق البنك يف مقا�صة �أي مبالغ مودعة يف احل�ساب وكذلك الأر�صدة الدائنة
املوجودة يف �أي ح�ساب يتعلق ب�صاحب احل�ساب كفر�ض �أو ب�صفته املالك الوحيد دون توجيه �أي
�إ�شعار �إلى �صاحب احل�ساب ،وفاء ًا لأي مبالغ م�ستحقة الآن �أو قد ت�صبح م�ستحقة الحق ًا من وقت
�إلى �آخر �أو م�ستحقة �إلى البنك بوا�سطة �صاحب احل�ساب �سواء ب�صفته �أ�صي ًال �أم �ضامن ًا .ويدرك
�صاحب احل�ساب �أي�ض ًا �أن حق املقا�صة هذا بالإ�ضافة �إلى ولي�س عو�ض ًا عن ودون الإخالل ب�أي
�ضمانات مودعة لدى البنك يف الوقت احلايل �أو قد يتم �إيداعها لدى البنك م�ستقب ًال.
ال يجوز ل�صاحب احل�ساب التنازل عن �أو تنفيذ �أي قيد قانوين على �أي مبالغ مودعة من قبل
�صاحب احل�ساب �أو حمتفظ بها ب�إ�سم �صاحب احل�ساب �إلى �أي طرف ثالث مبا يف ذلك �أي بنك
�آخر على �سبيل ال�ضمان .ولتفادي اللب�س ،ال تعترب جمموعة بنك �أبوظبي التجاري طرف ًا ثالث ًا.
مت الإتفاق على �أنه يف حالة التق�صري �أو الت�أخري يف الوفاء ب�أي �إلتزامات م�ستحقة للبنك �أو يف
حالة رفع ق�ضية يف حماكم القانون �ضد �صاحب احل�ساب ،تقوم ال�شركات التي تكون �أي �شركة من
جمموعة بنك �أبوظبي التجاري م�ساهم ًا �أو �شريك ًا �أو مالك ًا نفعي ًا لها ،ب�إ�ستخدام كافة الأر�صدة
الدائنة املوجودة ب�إ�سم �صاحب احل�ساب (املقرت�ض) �أو �شركات �صاحب احل�ساب ،فور ًا للوفاء
ب�أي مبالغ م�ستحقة �أو حالة الدفع �إلى البنك بوا�سطة �صاحب احل�ساب .وال يكون لأي طرف �آخر
�أي حق يف تلك الأر�صدة حتى ذلك الوقت الذي يتم فيه الوفاء بالكامل بكافة �إلتزامات �صاحب
احل�ساب جتاه البنك (�سواء كانت تلك الإلتزامات فعلية �أوحمتملة� ،أ�صلية �أو تبعية ،منفردة �أو
م�شرتكة) .ويجوز للبنك ممار�سة هذا احلق ،دون توجيه �إ�شعار م�سبق �سواء قبل �أو بعد تقدمي
طلب ويكون من املتفق عليه �أن بند املقا�صة هذا هو لأغرا�ض �إ�شهار الإفال�س (�أحكام �شبكات
الأعمال والتبعيات التعاقدية وعدم الإلتما�س) (قانون جري�سي) ل�سنة .2005ولهذا الغر�ض،
يجوز للبنك حتويل �أي مبلغ من عملة �إلى �أخرى ب�إ�ستخدام �سعر ال�صرف ال�سائد يف ال�سوق يف
ذلك الوقت.
ت�شكل �سجالت وقيود البنك وحدها دلي ًال حا�سم ًا ونهائي ًا على �أي معامالت منفذة بني البنك
و�صاحب احل�ساب.
وال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �أي فقدان �أو تلف لأي �شيك �أو م�ستندات �أخرى�.إلخ �أثناء نقلها من
البنك �إلى �صاحب احل�ساب والعك�س �صحيح.
يت�صرف البنك فقط بناء على تعليمات خطية موقعة ح�سب الأ�صول �أو م�ستلمة الكرتوني ًا من قبل
�صاحب احل�ساب طبق ًا لقائمة مناذج توقيعات الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع امل�سجلة لدى البنك.
وال يكون البنك ملزم ًا بالت�صرف بناء على تعليمات م�ستلمة من �صاحب احل�ساب عرب الهاتف �أو
الفاك�س حتى ذلك الوقت الذي يتحقق فيه البنك من هوية ال�شخ�ص املمثل ل�صاحب احل�ساب
وحتى يقتنع ب�صحة التعليمات.

7

�أحكام و�شروط املعامالت امل�صرفية اخلارجية (الأف�شور)

يكون للبنك احلق يف جتميد الأر�صدة الدائنة يف �أي من احل�سابات املحتفظ بها ب�إ�سم �صاحب
احل�ساب �أو �أي ح�ساب مرتبط عند �إ�ستالم �أمر حمكمة بهذا ال�صدد.
ويوافق �صاحب احل�ساب على �أن للبنك احلق يف �أي وقت يف جتميد �أي �أموال يف ح�سابه �أو �إتخاذ
�أي �إج��راء �ضروري �إذا كان لدى البنك �سبب ًا معقو ًال للإعتقاد ب�أنه قد مت احل�صول على تلك
الأموال بطريقة غري م�شروعة .ويجوز للبنك �إبالغ ال�سلطات املعنية عن �أي معامالت ي�شك يف
�أنها تنطوي على عمليات غ�سيل �أموال يف احل�ساب.
حتويل العمالت
يف حالة عدم وجود �أي تعليمات تق�ضي بخالف ذلك ،يحتفظ البنك بحق حتويل الأموال امل�ستلمة
�إلى عملة يكون هناك ح�ساب قائم بها بالفعل .ويتم حتويل العمالت ب�سعر ال�صرف ال�سائد بتاريخ
�إتاحة الأموال املح�صلة .ويجب على حامل احل�ساب دفع ر�سوم حتويل العملة.
املرا�سالت االلكرتونية
ال ميكن للبنك �ضمان �سرية �أو �أمن الإت�صاالت �أو املرا�سالت العامة �أو االلكرتونية غري امل�شفرة،
وبناء عليه ،ال يقبل البنك �أي تعليمات م�ستلمة من خالل �أي من تلك الو�سائط وذلك لتوفري
احلماية الالزمة ل�صاحب احل�ساب.
ويجوز للبنك ان يقرر ،ح�سب تقديره املطلق ،ال��رد �أو رف�ض ال��رد على الإ�ستف�سارات العامة
امل�ستلمة عرب �أنظمة �إت�صاالت عامة �أو الكرتونية غري م�شفرة.
يحق للبنك التوا�صل معك الكرتوني ًا.
التعليمات
يف حالة �إ�ستالم البنك لتعليمات مت�ضاربة �أو تعليمات غري وا�ضحة فيما يتعلق ب�أي ح�ساب �أو
�إذا مل يتمكن البنك من التحقق بطريقة مر�ضية له من م�صدر التعليمات ،يجوز للبنك ،ح�سب
تقديره املطلق ودون حتمل �أي م�س�ؤولية الت�صرف �أو رف�ض الت�صرف ح�سبما ي��راه منا�سب ًا.
وللإلتزام باملتطلبات املطبقة على الدفعات الدولية ،يكون من ال�ضروري ،عند �سداد دفعة ،تقدمي
بع�ض البيانات ال�شخ�صية اخلا�صة بك يف التعليمات التي ير�سلها �إلى البنك امل�ستلم مثل �إ�سمك
وعنوانك ورقم احل�ساب الذي يتم خ�صم املبلغ املر�سل منه .ويحدد رقم احل�ساب املذكور م�صدر
�أو وجهة الأموال املدفوعة �إلى احل�ساب �أو منه .ويجوز للبنك ح�سب تقديره املطلق رف�ض الت�صرف
بناء على تعليماتك �إذا �إرت�أى �أنه بالقيام بذلك ميكن �أن يرتكب فع ًال غري م�شروع.
الفائدة وال�ضرائب
مع مراعاة الأنظمة ال�ضريبية ال�سائدة واملطبقة بكل تاريخ دفع للفائدة ،يتم دفع �إجمايل فائدة
الوديعة ويكون �صاحب احل�ساب م�س�ؤو ًال عن حتديد �إلتزاماته بدفع ال�ضرائب� ،إن وجدت ،على
تلك الفائدة النا�شئة عن الوديعة.
�إذا كان لديك مالك منتفعني يقيمون �أو ي�صبحوا مقيمني يف الإحتاد الأوروبي ،ف�إنك تتعهد ب�إبالغ
البنك بذلك خطي ًا ب�أ�سرع وقت بعد حدوث تلك الواقعة وموافاة البنك ب�أي م�ستندات �أو معلومات
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مطلوبة من قبله لتمكني البنك من الإلتزام بالأنظمة ذات ال�صلة املطبقة يف جري�سي.
�إنك تفهم �أن الدول الأع�ضاء يف الإحتاد الأوربي تخ�ضع �إلى ت�شريعات مبوجب قانون الوفورات
ال�ضريبية يف الإحتاد الأوروبي �إعتبار ًا من  1يوليو  .2005وهذا يعني �أنه مبوجب قوانني و�أنظمة
جري�سي ،يتم تطبيق �ضريبة من املنبع على دفعات الفوائد امل�سددة بتاريخ �أو بعد تاريخ  1يوليو
 2005بخ�صو�ص احل�سابات ال�شخ�صية اخلا�صة ب�أ�صحاب احل�سابات املقيمني يف الإحت��اد
الأوروب��ي ،ما مل يقم �صاحب احل�ساب بتفوي�ضنا بتبادل املعلومات مع �سلطات ال�ضرائب �أو
موافاتنا بدليل يثبت �أنه معفي من ال�ضرائب من املنبع ،ويف هذه احلالة يتم دفع الفائدة بالكامل
طبق ًا لهذه الأحكام وال�شروط.
يف حالة تفوي�ضنا بتبادل املعلومات مع ال�سلطات ال�ضريبية ،يتم الإف�صاح عن بيانات هوية املالك
املنتفعني وح�ساب ال�شركة مبا يف ذلك مبلغ الفائدة امل�ستلم �سنوي ًا �إلى مراقب ال�ضريبة على
الدخل يف جري�سي الذي يقوم بدوره بتمرير تلك البيانات واملعلومات �إلى �سلطات ال�ضرائب يف
الدولة الع�ضو يف الإحتاد الأوروبي التي يقيم فيها مالكك املنتفعني.
�أنت تعو�ض مبوجبه الأطراف املعو�ضني عن �أي خ�سائر �أو �إلتزامات �أو م�صاريف مهما كانت قد
يتم تكبدها �أو حتملها بوا�سطتك و�/أو �أي �أطراف معو�ضني فيما يتعلق ،ب�صفة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،ب�أي موا�ضيع تتعلق بال�ضرائب �سواء مت �أم مل يتم ذكرها يف هذه الأحكام وال�شروط.
�أنك تدرك وتوافق �أن البنك لي�س م�ست�شار ًا �ضريبي ًا� .إذا �ساور �أي �شك فيما يتعلق مبوقفك
ال�ضريبي واملوقف ال�ضريبي ملالكك املنتفعني ،نو�صيك بال�سعي للح�صول على �إ�ست�شارة م�ستقلة
من حما�سب �أو �أي م�ست�شار �آخر م�ؤهل ب�شكل منا�سب.
�أ�سعار الفائدة
عادة ما ال حت�صل الأر�صدة الدائنة يف احل�سابات اجلارية على فائدة .وحيثما ينطبق ،يتم �إ�ضافة
الفائدة على الأر�صدة الدائنة يف احل�ساب على �أ�سا�س مبلغ الر�صيد الدائن املتاح .ويحتفظ البنك
بحق تغيري �أ�سعار الفائدة املنطبقة على احل�ساب/احل�سابات ،ما مل يكن قد مت الإتفاق على �سعر
فائدة حمددة مبوجب �إ�شعار م�ستقل.
وميكن احل�صول على �أ�سعار الفائدة املطبقة على احل�ساب/احل�سابات من البنك عند الطلب.
حفظ ال�سجالت
يحتفظ البنك بحق تخزين �أي م�ستندات �أو �سندات تتعلق ب�صاحب احل�ساب�/أ�صحاب احل�سابات
�أو احل�ساب/احل�سابات ب�صيغة الكرتونية .وميكن للبنك الوفاء ب�أي طلب مل�ستندات �أو �سندات
�أ�صلية عن طريق تقدمي ن�سخ الكرتونية.
حتويل احل�ساب/احل�سابات
يجوز للبنك («البنك املحول») ،ح�سب تقديره املطلق ،حتويل ح�سابك (�سواء كان دائن �أو مدين)
�إلى بنك �آخر �ضمن جمموعة بنك �أبوظبي التجاري («البنك املحول �إليه») وبعد ذلك حتتفظ
بح�سابك لدى البنك املحول �إليه.
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عند حتويل ح�سابك بالطريقة املذكورة �أعاله:
�أ) يتم حتويل تكليفاتك وتفوي�ضاتك وتعليماتك والأحكام اخلا�صة بت�شغيل ح�سابك املتعلقة
بح�سابك �إلى البنك املحول �إليه وت�صبح ملزمة له (كما لو كان جميع الإ�شارات �إلى البنك
املحول ت�شري �إلى البنك املحول �إليه) ،و
ب) جميع احلقوق والإلتزامات اخلا�صة بالبنك املحول امل�ستحقة منك �أو لك ،يتم حتويلها �إلى
البنك املحول �إليه ،و
جـ) يتم تقدمي كافة املطالبات والإلتزامات والطلبات والنزاعات وال�شكاوى النا�شئة �ضد البنك
املحول فيما يتعلق بح�سابك يف �أي وقت �ضد البنك املحول �إليه .وال يتحمل البنك املحول
�أو البنك املحول �إليه �أي �إلتزامات �أو م�س�ؤوليات جتاه �أي �شخ�ص بخ�صو�ص �أي خ�سائر �أو
تكاليف �أو م�صاريف �أو �ضرائب �أو ر�سوم �أو مطالبات �أو طلبات يتكبدها �أي عميل كنتيجة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لذلك التحويل.
ال�شكاوى
يجوز تقدمي ال�شكاوى لدى �أي فرع من فروع بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع .ويتم فح�ص ال�شكاوى
بوا�سطة �أ�شخا�ص مدربني على التعامل مع تلك الأمور ويقر البنك ب�إ�ستالم ال�شكاوى ب�أ�سرع وقت
ممكن ويبقي �صاحب احل�ساب على علم بالتطورات اخلا�صة بالتو�صل �إلى حل لتلك ال�شكاوى وبعد
درا�سة ال�شكوى ،يقوم البنك ب�إبالغ �صاحب احل�ساب مبا يلي:
�أ) نتيجة درا�سة ال�شكوى ،و
ب) كيفية متابعة ال�شكوى لدى البنك يف حال عدم ر�ضاء �صاحب احل�ساب عن رد البنك ،و
جـ) قدرة �صاحب احل�ساب على �إحالة �شكواه �إلى جلنة اخلدمات املالية يف جري�سي.
تقا�سم العموالت
يجوز للبنك تقا�سم املكاف�آت مع �شخ�ص �آخر� /أ�شخا�ص �آخرين يكونوا قد قاموا ب�إحالة �أعمال �إلى
البنك و ح�صول البنك نتيجة لذلك على عالقة م�صرفية مع مقدم الطلب وهو الأمر الذي ما كان
ليحدث لوال تدخل ذلك ال�شخ�ص /ه�ؤالء الأ�شخا�ص .ويجوز للبنك الإف�صاح عن معلومات تتعلق
مببلغ �أي من تلك املكاف�آت �إلى �صاحب احل�ساب.
ويجوز م�شاركة املعلومات املتعلقة بفتح احل�ساب مع ذلك ال�شخ�ص /ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين
قاموا بتقدمي �أعمال �إلى البنك لأغرا�ض دفع هذه املكاف�أة وبفتح ح�ساب لدى البنك ،ف�إنك توافق
على م�شاركة تلك املعلومات وتتنازل عن �أي من وكافة املطالبات �أو احلقوق �ضد البنك و � /أو �أي
�شخ�ص �آخر � /أ�شخا�ص �آخرين ح�سبما ينطبق مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،ب�سبب
�إنتهاك ال�سرية.
�إ�ستبعاد امل�س�ؤولية والتعوي�ض
ال يكون �أي طرف معو�ض م�س�ؤو ًال عن �أي خ�سائر يتكبدها �صاحب احل�ساب فيما يتعلق بح�سابه/
ح�ساباته ما مل تكن تلك اخل�سائر نا�شئة عن الإهمال اجل�سيم �أو �سوء الت�صرف املتعمد �أو التزوير
من جانب الأطراف املعو�ضني .وال يتحمل الأطراف املعو�ضون �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر يتكبدها
�صاحب احل�ساب كنتيجة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لأي ت�صرف �أو �إخالل �أو تق�صري من جانب �أي
�شركة �أخرى �أو �شخ�ص �آخر.
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يجب على �صاحب احل�ساب تعوي�ض الأطراف املعو�ضني عن �أي خ�سائر �أو �إلتزامات �أو م�صاريف
قد يتكبدها �أو يتحملها الأطراف املعو�ضني مبا�شرة فيما يتعلق ب�أي ح�ساب ب�إ�ستثناء �إلى ذلك
احلد الذي تكون تلك اخل�سائر �أو الإلتزامات �أو امل�صاريف ناجتة عن الإهمال اجل�سيم �أو �سوء
ال�سلوك املتعمد �أو التزوير من جانب الأطراف املعو�ضني.
يجب عليك �إبالغنا عرب الهاتف فور ًا من خالل مركز الإت�صال اخلا�ص بنا �أو خطي ًا �إذا �ساورك
�أي �شك ب�أنه هناك �شخ�ص �آخر يعرف كلمة املرور و �/أو البيانات ال�شخ�صية اخلا�صة بك �أو
يحاول الو�صول �إلى ح�سابك/ح�ساباتك دون ت�صريح منك.
القوى القهرية
يف حالة �أي �إخفاق �أو �إنقطاع �أو ت�أخري يف الوفاء ب�إلتزامات البنك نتيجة لت�صرفات �أو وقائع �أو
ظروف خارجة عن �إرادة و�سيطرة البنك ب�شكل معقول ،مبا يف ذلك النزاعات العمالية وت�صرفات
�أو �أنظمة �أي جهات �أو �سلطات حكومية �أو وطنية �أو �أعطال �أو �إخفاق �أو خلل بوظائف �أي خدمات
حا�سب �آيل �أو �إت�صاالت ال�سلكية ،ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية �أو �إلتزام من �أي نوع عن اخل�سائر
�أو الأ�ضرار التي يتكبدها �أو يتحملها �صاحب احل�ساب نتيجة لذلك.
القانون املطبق
تخ�ضع جميع الأم��ور املتعلقة ب��أي ح�ساب وبهذه الأحكام وال�شروط �إل��ى وتف�سر وفق ًا لقوانني
جزيرة جري�سي ويخ�ضع �صاحب احل�ساب ب�صفة نهائية ال رجعة عنها �إلى الإخت�صا�ص الق�ضائي
احل�صري جلزيرة جري�سي.
ويخ�ضع �أي خالف �أو نزاع قد ين�ش�أ بني البنك و �/أو جمموعة بنك �أبوظبي التجاري من ناحية و
�صاحب احل�ساب من ناحية �أخرى فيما يتعلق ب�أي ح�ساب �أو �أموال موجودة يف ذلك احل�ساب �أو
هذه الأحكام و ال�شروط �إلى الإخت�صا�ص الق�ضائي احل�صري جلزيرة جري�سي.
الإلتزامات
يجب الإبقاء على البنك على علم دائم ب�أي تغيري/تغيريات �أو نزاع/نزاعات قد ت�ؤثر على ترتيبات
التوقيع اخلا�صة ب�أي ح�ساب .وال يكون من �ش�أن �أي تعديل الت�أثري على �أي �أمر � /أوامر �أو معاملة /
معامالت قيد التنفيذ �أو �أي حق  /حقوق �أو �إلتزام � /إلتزامات قانونية تكون قد ن�ش�أت بالفعل قبل
�إ�ستالم البنك لإ�شعار بحدوث تلك الواقعة.
الأطراف الثالثة
ال يكون من �ش�أن �أي �شئ وارد يف هذه الأحكام وال�شروط منح �أي حق لأي طرف ثالث لإنفاذ �أو
الإ�ستفادة من هذه الأحكام وال�شروط من �أي ناحية من النواحي.
�أحكام عامة
�إذا �أ�صبح �أي جزء واحد �أو �أكرث من هذه الأحكام وال�شروط غري �ساري املفعول �أو غري قابل
للإنفاذ مبوجب �أي قانون ،ال يكون من �ش�أن ذلك الت�أثري على �صالحية و�سريان بقية الأحكام
وال�شروط.
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يعتقد البنك �أن هذه الأحكام وال�شروط عادلة .و�إذا �أ�صبح �أي من تلك الأحكام وال�شروط �أو �أي
جزء منها غري �صالح �أو �ساري املفعول لكونه غري عادل �أو لأي �سبب من الأ�سباب ،ف�إنه ميكننا
التعامل معه على �أنه قد مت تغيريه بطريقة جتعله عاد ًال و�صاحل ًا و�ساري املفعول.
وتنطبق بعد ذلك الأحكام وال�شروط التي مت تغيريها عليك وعلينا على هذا الأ�سا�س ،بينما تظل
الأحكام وال�شروط الأخرى �صاحلة و�سارية املفعول بالكامل.
عناوين الفقرات واردة لأغرا�ض ت�سهيل الرجوع �إليها فقط وال ت�ؤثر على تف�سري �أي من الأحكام
وال�شروط املذكورة �أعاله .وما مل يتطلب �سياق الن�ص خالف ذلك ،تكون التعابري الواردة ب�صيغة
املفرد مت�ضمنة التعابري املقابلة لها ب�صيغة اجلمع والعك�س �صحيح والإ�شارات �إلى املذكر ت�شتمل
على امل�ؤنث والعك�س �صحيح.

� -4شروط �إ�ضافية بخ�صو�ص ح�سابات معينة
احل�سابات ب�أ�سماء امل�ؤ�س�سات/امل�ؤ�س�سات العامة التجارية
يتعهد العمالء من فئة امل�ؤ�س�سات/امل�ؤ�س�سات العامة التجارية ب�إبالغ البنك فور ًا ب�أي تغيريات
تطر�أ على و�ضعيتهم القانونية و�أي معلومات �أخرى ذات �صلة .ويتعهد ه�ؤالء العمالء مبوافاة
البنك ب�صفة دورية بن�سخ من م�ستندات الت�أ�سي�س ذات ال�صلة والتفوي�ضات بالتوقيع عندما يتم
جتديدها.
احل�ساب حتت الطلب  -احل�ساب اجلاري اخلارجي (الأف�شور) للأعمال
يتم فقط ال�سماح بعمل �سحوبات معينة خالل فرتة زمنية حمددة بالطريقة امل�شار �إليها يف جدول
الأ�سعار.
يتم �إحت�ساب الفائدة على الر�صيد اليومي املتاح بالأ�سعار ال�سائدة لعملة الإيداع ويتم �إ�ضافتها يف
احل�ساب بتاريخ �آخر يوم عمل من كل �شهر ميالدي.
و�إذا كانت الفائدة الفعلية املحت�سبة عن ال�شهر امليالدي �أقل من املبلغ املحدد من قبل البنك يف
جدول الر�سوم ،يكون �صاحب احل�ساب غري م�ؤهل للح�صول على �أي فائدة.
الودائع الثابتة
نظر ًا لأن الوديعة الثابتة هي عبارة عن وديعة مببلغ ثابت ولأجل ثابت وب�سعر فائدة ثابت ،تنطبق
الأحكام التالية:
ال يجوز زيادة  /تخفي�ض مبلغ الوديعة �أثناء مدة الوديعة.
ال يكون من �ش�أن التقلبات يف �أ�سعار الفائدة ال�سائدة يف الأ�سواق على الودائع الت�أثري على الأ�سعار
املقررة واملنطبقة على الوديعة حتى تاريخ �إ�ستحقاقها.
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يف حالة فك الوديعة قبل تاريخ �إ�ستحقاقها ،يجوز فر�ض غرامة على �صاحب احل�ساب و � /أو
عدم ح�صول �صاحب احل�ساب على �أي فائدة على الوديعة ح�سبما هو حمدد من قبل البنك يف
جدول الر�سوم.
ما مل ين�ص حتديد ًا على خالف ذلك يف الأحكام وال�شروط املنطبقة على الوديعة الثابتة املعنية
يتم ،يف حالة عدم �إ�ستالم تعليمات بالتجديد قبل ما ال يقل عن ع�شرة �أيام ( )10عمل من تاريخ
�إ�ستحقاق الوديعة ،مع �أو دون فوائد ،يتم جتديد الوديعة دون �إ�شعار ملدة مماثلة ب�سعر الفائدة
ال�سائد يف ذلك الوقت.

الق�سم (ب):
غري م�ستخدم
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الق�سم (جـ):
اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك
من بنك �أبوظبي التجاري
تخ�ضع اخل��دم��ات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك من بنك �أبوظبي التجاري �إل��ى الأحكام
وال�شروط التالية يف الق�سم (جـ) («الأحكام وال�شروط»).
وت�ستمر الأحكام وال�شروط الأخرى اخلا�صة باحل�ساب/احل�سابات لدى بنك �أبوظبي التجاري
يف الإنطباق �إال عندما تتعار�ض �أو تت�ضارب تلك الأحكام وال�شروط الأخ��رى مع هذه الأحكام
وال�شروط ،ويف هذه احلالة تخ�ضع اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك �إلى هذه الأحكام
وال�شروط .وبالت�سجيل يف اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك من بنك �أبوظبي التجاري
و�إ�ستخدام تلك اخلدمات ،يقر ويقبل �صاحب احل�ساب بهذه الأحكام وال�شروط و�أي �أحكام
و�شروط تكميلية ،يتم تطبيقها من وقت �إلى �آخر ،والأحكام وال�شروط العامة ل�شغيل احل�سابات
لدى بنك �أبوظبي التجاري.

 -1تعريف امل�صطلحات
يكون للتعابري الظاهرة بخط �أ�سود داكن ومل يتم تعريفها يف الق�سم (جـ) هذا ،نف�س املعاين
املحددة لها يف الأحكام وال�شروط العامة لت�شغيل احل�سابات لدى بنك �أبوظبي التجاري .ويف
هذه الأحكام وال�شروط ،يكون للتعابري التالية املعاين املحددة لكل منها ما مل يتطلب �سياق الن�ص
خالف ذلك:
“الإ�شعارات“ ويعني ر�سائل م�صممة خ�صي�ص ًا بخ�صو�ص ح�سابات حمددة �سلف ًا ومرتبطة
ب�صاحب احل�ساب �إ�ستجابة للتنبيهات املر�سلة بوا�سطة ر�سالة ن�صية ق�صرية.
“فرع“ ويعني فرع بنك �أبوظبي التجاري املحتفظ لديه بح�ساب اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف
املتحرك من بنك �أبوظبي التجاري.
“مزود خدمات الهاتف املتحرك“ ويعني مزود خدمات الهاتف املتحرك الذي دخل البنك معه
يف ترتيبات لتقدمي اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك.
“ح�ساب اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك“ ويعني �أي ح�ساب يتم �إ�ستخدامه
لتقدمي اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك.
“اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك“ ويعني خدمات الإ�شعارات وخدمات الطلبات
و�أي خدمات �إ�ضافية �أخرى قد يقدمها البنك �إلى �صاحب احل�ساب من وقت �إلى �آخر ب�إ�ستخدام
ر�سائل ن�صية ق�صرية.
“طلبات“ ويعني �أي طلب من جانب �صاحب احل�ساب للح�صول على تعليمات بخ�صو�ص �أو لتنفيذ
معامالت يف ح�ساب اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك والإ�ستجابة �إليها من جانب البنك.
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“ر�سالة ن�صية ق�صرية“ ويعني خدمات الر�سائل الن�صية الق�صرية املر�سلة عرب الهاتف
املتحرك �أو الربيد االلكرتوين �أو الفاك�س �أو �أي و�سيلة من و�سائل الإت�صاالت.
“التنبيهات“ ويعني التنبيهات امل�صممة خ�صي�ص ًا التي يتم حتديدها بوا�سطة �صاحب احل�ساب
للبنك بخ�صو�ص وقائع �أو معامالت حمددة تتعلق بح�ساب اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف
املتحرك بغر�ض متكني البنك من �إر�سال الإ�شعارات ذات ال�صلة �إلى �صاحب احل�ساب ور�سائل
التنبيهات العامة (مثل :التهنئة بيوم امليالد �أو الإ�شعارات اخلا�صة بطرح اخلدمات) املر�سلة
بوا�سطة البنك من وقت �إلى �آخر.

�	-2أمور عامة
 1-2يدرك �صاحب احل�ساب �أن اخلدمات امل�صرفية عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية تتكون
من خدمات الإ�شعارات وخدمات الطلبات.
 2-2مبوجب خدمات الإ�شعارات يقوم البنك ب�إر�سال �إلى �صاحب احل�ساب ر�سائل �إ�شعارات
م�صممة خ�صي�ص ًا بخ�صو�ص وقائع/معامالت تتعلق بح�ساب/ح�سابات اخلدمات
امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك اخلا�ص ب�صاحب احل�ساب لدى بنك �أبوظبي التجاري.
ويدرك �صاحب احل�ساب �أنه يجوز للبنك من وقت �إلى �آخر� ،إر�سال �إ�شعارات �إ�ضافية
�إلى �صاحب احل�ساب فيما يتعلق بح�ساب/ح�سابات �صاحب احل�ساب �أو منتجات البنك.
ويوافق �صاحب احل�ساب على �إ�ستالم تلك الإ�شعارات .ويجوز ل�صاحب احل�ساب �أن يطلب
من البنك عدم �إر�سال �إ�شعارات �إلى �صاحب احل�ساب ال تتعلق بح�ساب/ح�سابات �صاحب
احل�ساب.
 3-2مبوجب خدمات الطلبات ،ميكن ل�صاحب احل�ساب �إر�سال �أي طلب عن طريق ر�سالة
ن�صية ق�صرية �إلى �أي رقم هاتف حمدد للبنك لطلب معلومات تتعلق بح�ساب/ح�سابات
اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك اخلا�ص ب�صاحب احل�ساب �أو تنفيذ معامالت
تتعلق بدفع فواتري اخلدمات� ،أو احل��واالت املالية الداخلية واخلارجية من �أو �إلى �أي
ح�ساب ودفع فواتري بطاقات االئتمان وتفعيل البطاقات وطلب دفاتر ال�شيكات وتعبئة و�/أو
جتديد «وا�صل» (وغريها) :وتت�ضمن املعامالت اجلارية واملعامالت املحتملة التي ميكن
للبنك تقدميها من وقت �إلى �آخر .وعند تنفيذ املعاملة ،يقوم البنك ب�إر�سال ر�سالة ن�صية
ق�صرية �إلى �صاحب احل�ساب ت�ؤكد تنفيذ تلك املعاملة.
 4-2للإ�ستفادة من اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك ،يجب على �صاحب احل�ساب
الت�سجيل يف اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك يف �أي من فروع البنك �أو من
خالل اخلدمات امل�صرفية االلكرتونية للأفراد واخلدمات امل�صرفية الهاتفية من بنك
�أبوظبي التجاري �أو من خالل �إر�سال ر�سالة ن�صية ق�صرية �إلى رقم الهاتف املحدد من
قبل البنك .ويدرك �صاحب احل�ساب �أن الت�سجيل يف اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف
املتحرك يعترب موافقة من جانب �صاحب احل�ساب على هذه الأحكام وال�شروط .
ويحتفظ البنك بحق قبول �أو رف�ض طلب ت�سجيل �صاحب احل�ساب دون �إبداء �أي �أ�سباب.
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	5-2ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �إخفاق �صاحب احل�ساب يف �إ�ستالم �أي �إ�شعار �أو عن
الإخفاق يف تنفيذ �أي طلب يف حالة �إخفاق �صاحب احل�ساب يف موافاة البنك مبعلومات
حمدثة .ويوافق �صاحب احل�ساب على تقدمي �أي معلومات �إ�ضافية مطلوبة من قبل البنك
من وقت �إل��ى �آخ��ر بغر�ض �إتاحة اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك ل�صاحب
احل�ساب.

 - 3الإتاحة
 1-3تكون اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك متاحة ل�صاحب احل�ساب بناء على طلب
�صاحب احل�ساب.
 2-3قد ال ي�ستلم �صاحب احل�ساب الإ�شعارات وقد ال ي�ستلم البنك الطلبات� ،إذا كان �صاحب
احل�ساب ،يف وقت �إر�سال تلك الإ�شعارات �أو الطلبات ،متواجد ًا يف مكان خارج نطاق
منطقة التغطية اخلا�صة مبز ّود خدمات الهاتف املتحرك �أو خارج املناطق التي ت�شكل
جزء ًا من �شبكة التجوال اخلا�صة مبز ّود خدمات الهاتف املتحرك .ويف تلك احلاالت ،ال
يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �إخفاق الإر�سال.
 3-3يجوز لبنك �أبوظبي التجاري� ،إن كان ذلك جُمدي ًا ،تو�سعة نطاق اخلدمات امل�صرفية عرب
الر�سائل الن�صية الق�صرية �إلى مزودي خدمات هاتف متحرك �آخرين كما ويتم �إبالغ
�صاحب احل�ساب بذلك من قبل البنك من وقت �إلى �آخر.

 - 4الإجراءات
 1-4لإ�ستالم الإ�شعارات ،يحتاج �صاحب احل�ساب �إلى موافاة البنك بتنبيهات حمددة �إما:
( )1على املوقع االلكرتوين للبنك من خالل اخلدمات امل�صرفية االلكرتونية للأفراد من
بنك �أبوظبي التجاري� ،أو ( )2من خالل اخلدمات امل�صرفية الهاتفية من بنك �أبوظبي
التجاري� ،أو ( )3من خالل تعليمات خطية.
 2-4يكون �صاحب احل�ساب م�س�ؤو ًال عن �إحاطة نف�سه علم ًا ب�إجراءات �إ�ستخدام اخلدمات
امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك .وال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �أي خط�أ من جانب
�صاحب احل�ساب يف حتديد الإ�شعارات.
 3-4لتحديد التنبيهات من خالل املوقع االلكرتوين للبنك ،يجوز مطالبة �صاحب احل�ساب
ب�إ�ستخدام «بروكا�ش» ويف هذه احلالة تنطبق الأحكام وال�شروط اخلا�صة بهذه املن�صة.
ولتحديد التنبيهات من خالل اخلدمات امل�صرفية الهاتفية ،يكون �صاحب احل�ساب
مطالب ًا ب�إ�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي الهاتفي اخلا�ص به (كما هو معرف يف الق�سم
(هـ)) وتنطبق �أحكام و�شروط اخلدمات امل�صرفية الهاتفية من بنك �أبوظبي التجاري
على ذل��ك الإ�ستخدام .ويجب ق��راءة ال�شروط والأح�ك��ام املتعلقة مبن�صة «بروكا�ش»
واخل��دم��ات امل�صرفية االلكرتونية ل�ل�أف��راد اواخل��دم��ات امل�صرفية الهاتفية من بنك
�أبوظبي التجاري مع وبالإ�ضافة �إلى هذه الأحكام وال�شروط .ولتحديد التنبيهات مبوجب
تعليمات خطية ،يجب على �صاحب احل�ساب تعبئة منوذج الطلب املحدد وتوقيعه وت�سليمه
�أحكام و�شروط املعامالت امل�صرفية اخلارجية (الأف�شور)
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بوا�سطة الفاك�س�/شركة لت�سليم الربيد �إل��ى البنك بغر�ض متكني البنك من �إع��داد
الإ�شعارات املتعني �إر�سالها �إلى �صاحب احل�ساب بعد التحقق من ذلك الطلب.
 4-4يقر �صاحب احل�ساب �أنه يجوز للبنك يف مرحلة الحقة �إر�سال الإ�شعارات والطلبات
عرب و�سائط �إت�صال �إ�ضافية .ومبدئي ًا� ،سيتم �إر�سال الإ�شعارات والطلبات عرب الربيد
االلكرتوين �أو من خالل ر�سائل ن�صية ق�صرية �إلى الهاتف املتحرك اخلا�ص ب�صاحب
احل�ساب .ويجوز للبنك ،من وقت �إلى �آخر ،تغيري خ�صائ�ص �أي �إ�شعارات �أو تنبيهات �أو
طلبات .ويتحمل �صاحب احل�ساب امل�س�ؤولية عن �إبقاء نف�سه على علم دائم بالإ�شعارات
�أو التنبيهات �أو الطلبات املتاحة والتي يتم الإع�لان عنها بوا�سطة البنك عرب موقعه
االلكرتوين .ويجوز ل�صاحب احل�ساب ،من وقت �إلى �آخر تغيري �أو الإ�ضافة �إلى الإ�شعارات
التي �إختارها دون احلاجة �إلى ت�سجيل جديد.
 5-4يقبل �صاحب احل�ساب ب�أن جميع املعلومات/التعليمات/التنبيهات/الطلبات يتم �إر�سالها
الى و�/أو تخزينها يف �أماكن خمتلفة وب�أنه ميكن ملوظفي البنك (و�شركاته احلليفة) داخل
وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة الو�صول �إلى تلك املعلومات.

�	-5إعداد التنبيهات�/إ�ستالم الإ�شعارات�/إر�سال الطلبات/
	�إ�ستالم املعلومات
	1-5ال يقر البنك ب�إ�ستالم �أي تنبيهات مر�سلة بوا�سطة �صاحب احل�ساب وال يكون البنك
م�س�ؤو ًال عن التحقق من تنبيهات و�/أو طلبات �أو رقم الهاتف املتحرك اخلا�ص ب�صاحب
احل�ساب .وي�سعى البنك �إلى �إنفاذ التنبيهات و �/أو الطلبات على �أ�سا�س بذل �أف�ضل
املجهودات وب�أ�سرع وقت ممكن.
 2-5يجوز للبنك ،ح�سب تقديره عدم �إنفاذ �أي تنبيهات و�/أو طلبات �إذا كان لدى البنك �سبب ًا
يحمله على الإعتقاد ح�سب تقديره املطلق �أن التنبيهات و�/أو الطلبات غري حقيقية �أو غري
منا�سبة �أو غري وا�ضحة ب�أي طريقة �أخرى �أو مثرية لل�شك �أو ال ميكن تنفيذها .ويف هذه
احلالة ،ال يكون بنك �أبوظبي التجاري ملزم ًا ب�إبالغ �صاحب احل�ساب بقراره.
 3-5يتحمل �صاحب احل�ساب امل�س�ؤولية عن �إبالغ البنك ب�أي تغيري قد يطر�أ على رقم هاتفه
�أو عنوان بريده االلكرتوين �أو بيانات ح�ساب اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك.
وال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �إ�ستالم �صاحب احل�ساب (�أو �إخفاق �صاحب احل�ساب
يف �إ�ستالم ) الإ�شعارات على رقم الهاتف املتحرك اخلا�ص ب�صاحب احل�ساب �أو عنوان
بريده االلكرتوين امل�سجل لدى البنك.
 4-5يقر �صاحب احل�ساب ب�أن هاتفه املتحرك يجب �أن يكون يف و�ضعية الت�شغيل حتى ميكن
ل�صاحب احل�ساب �إ�ستالم الإ�شعارات والطلبات .و�إذا ظل الهاتف املتحرك اخلا�ص
ب�صاحب احل�ساب يف و�ضعية الإقفال ملدة ثماين و�أربعني (� )48ساعة مت�صلة من وقت
ت�سليم �أي ر�سالة ب�إ�شعار �أو طلب من قبل البنك ،يجوز �أن ال يتم �إ�ستالم تلك الر�سالة
املعينة بوا�سطة �صاحب احل�ساب.
 5-5يقوم البنك بتنفيذ التنبيهات والطلبات عند �إ�ستالمها بوا�سطة البنك .ويقر �صاحب
احل�ساب ب�أنه �سوف يكون هناك فرتة ت�أخري زمنية معينة بني �إر�سال البنك للتنبيهات
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والطلبات و�إر�سال الإ�شعارات املت�ضمنة املعلومات املطلوبة و�/أو ت�أكيد تنفيذ �أي طلب.
 6-5يقر �صاحب احل�ساب ب�أن اخلدمات امل�صرفية عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية تعتمد
على البنية التحتية و�إ�ستمرار التو�صيل واخلدمات املقدمة بوا�سطة مزود خدمات الهاتف
املتحرك وم��زودي اخلدمات الآخرين امل�ستخدمني بوا�سطة البنك و�صاحب احل�ساب.
.ويقبل �صاحب احل�ساب ب ��أن و�صول الإ��ش�ع��ارات واملعلومات وت�أكيد تنفيذ الطلبات
املر�سلة بوا�سطة البنك يف املواعيد املحددة لها ودقة وقابلية تلك الإ�شعارات واملعلومات
والت�أكيدات للقراءة ،يعتمد على العوامل امل�ؤثرة على م��ز ّود خدمات الهاتف املتحرك
ومز ّودي اخلدمات الآخرين .وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن عدم ت�سليم �أو ت�أخر ت�سليم
�أي تنبيهات و�/أو معلومات و�/أو ت�أكيد تنفيذ �أي طلبات �أو �أخطاء �أو خ�سائر �أو ت�شوي�ش
يف �إر�سال التنبيهات و�/أو املعلومات و�/أو ت�أكيد تنفيذ الطلبات �إلى �صاحب احل�ساب.
وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي نق�ص يف �إ�ستالم �صاحب احل�ساب للتنبيهات و/
�أو املعلومات و�/أو الإخفاق يف تفنيذ الطلبات ب�سبب العيوب الفنية يف الهاتف املتحرك
اخلا�ص ب�صاحب احل�ساب �أو عن �أي �أ��ض��رار �أو خ�سائر يتكبدها �صاحب احل�ساب
نتيجة �إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك (مبا يف ذلك الإعتماد على
التنبيهات و�/أو املعلومات و�/أو ت�أكيد تنفيذ الطلبات) لأ�سباب ال تعود ب�صفة مبا�شرة �إلى
البنك .وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية ب�أي طريقة كانت جتاه �صاحب احل�ساب فيما يتعلق
ب�إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك.
 7-5يقبل �صاحب احل�ساب �أنه يجوز �إحتواء كل من التنبيهات و�/أو املعلومات و�/أو ت�أكيد تنفيذ
الطلبات على معلومات تتعلق ب�صاحب احل�ساب .وي�صرح �صاحب احل�ساب للبنك ب�إر�سال
تلك املعلومات املتعلقة باحل�ساب .ويقر �صاحب احل�ساب ب�أن التنبيهات و�/أو املعلومات
و�/أو ت�أكيد تنفيذ الطلبات املر�سلة �إليه حتتوي على معلومات �سرية ويف حالة �إر�سال تلك
املعلومات ال�سرية �إلى �شخ�ص �آخر دون �أي خط�أ من جانب البنك ،ال يتحمل البنك �أي
م�س�ؤولية عن الإف�صاح عن تلك املعلومات.

 -6ال�سحب �أو الإنهاء
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره ودون �أي �إ�شعار م�سبق ،تعليق ب�شكل م�ؤقت اخلدمات امل�صرفية عرب
الهاتف املتحرك �أو �إنهاء تلك اخلدمات بالكامل.

 -7الر�سوم
يتم تقدمي اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك حالي ًا بوا�سطة البنك جمان ًا .ويحتفظ البنك
بحقه يف ،وهو يزمع يف امل�ستقبل ،فر�ض ر�سوم على �صاحب احل�ساب مقابل �إ�ستخدام اخلدمات
امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك بوا�سطة �صاحب احل�ساب .و�سوف يقوم البنك ب�إبالغ �صاحب
احل�ساب بتلك الر�سوم كما وعندما ت�صبح منطبقة.
ويكون �صاحب احل�ساب ملزم ًا بدفع قيمة وقت الإر�سال �أو الر�سوم الأخرى التي قد يفر�ضها مزود
خدمات الهاتف املتحرك فيما يتعلق ب�إر�سال الطلبات و�/أو �إ�ستالم التنبيهات �أو املعلومات �أو
ت�أكيد تنفيذ الطلبات طبق ًا للأحكام وال�شروط اخلا�صة مبزود خدمات الهاتف املتحرك.
�أحكام و�شروط املعامالت امل�صرفية اخلارجية (الأف�شور)

18

 -8الإخالء من امل�س�ؤولية
 1 -8يتحمل �صاحب احل�ساب وحده امل�س�ؤولية عن حماية رقم تعريفه ال�شخ�صي و�/أو رقم
الهاتف املتحرك اخلا�ص به و�/أو عنوان بريده االلكرتوين.
	2-8ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن�( :أ) �أي �إ�ستخدام غري م�صرح به لرقم التعريف
ال�شخ�صي �أو رقم الهاتف املتحرك �أو العنوان الربيدي اخلا�ص ب�صاحب احل�ساب لأي
�أغرا�ض تنطوي على غ�ش �أو �إحتيال �أو تعليمات  /تنبيهات  /طلبات مكررة �أو خاطئة،
�أو (ب) الت�صرف بح�سن نية بناء على �أي تعليمات  /تنبيهات  /طلبات م�ستلمة من قبل
البنك� ،أو (ج) �أي خط�أ �أو تق�صري �أو �إخالل �أو ت�أخري �أو عدم قدرة من جانب البنك
على الت�صرف بناء على كافة �أو �أي من التعليمات  /التنبيهات� ،أو (د) �أي فقدان لأي
معلومات /تعليمات� /إ�شعارات /طلبات �أثناء الإر�سال� ،أو (هـ) �أي و�صول غري م�صرح به
بوا�سطة �أي �شخ�ص �آخر �إلى �أي معلومات  /تعليمات  /تنبيهات � /إ�شعارات  /طلبات �أو
�أي �إنتهاك لل�سرية.
	3-8ال يكون البنك معني ًا ب�أي نزاع بني �صاحب احل�ساب ومزود خدمات الهاتف املتحرك �أو �أي
طرف ثالث وال يقدم بنك �أبوظبي التجاري �أي تعهد �أو �ضمانة بخ�صو�ص جودة اخلدمة
املقدمة من قبل مزود خدمات الهاتف املتحرك �أو �أي طرف ثالث وال يقدم �أي �ضمان
بخ�صو�ص ت�سليم �أي تنبيهات �أومعلومات �أخرى يف الوقت املحدد لها �أو دقة حمتويات �أي
منها.

 -9امل�س�ؤولية والتعوي�ض
ال يجوز ل�صاحب احل�ساب التدخل يف اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك �أو �إ�ساءة
�إ�ستخدام تلك اخلدمات ب�أي طريقة كانت ويف حالة حدوث �أي �أ�ضرار ب�سبب الإ�ستخدام غري
ال�صحيح �أو املنطوي على غ�ش �أو �إحتيال من قبل �صاحب احل�ساب ،يكون �صاحب احل�ساب م�س�ؤو ًال
عن �أي �أ�ضرار قد تلحق بالبنك .ويف حالة �إبالغ �صاحب احل�ساب للبنك ب�أنه يرغب يف �إلغاء
�إ�شرتاكه يف اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك ،يظل �صاحب احل�ساب م�س�ؤو ًال عن كافة
التنبيهات والإ�شعارات والطلبات واملعامالت التي حدثت قبل �إيقاف البنك لتفعيل �إ�ستخدام
�صاحب احل�ساب للخدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك.

الق�سم (د):
غري م�ستخدم
الق�سم (هـ):
غري م�ستخدم
19

�أحكام و�شروط املعامالت امل�صرفية اخلارجية (الأف�شور)

الق�سم (و):
�أحكام و�شروط ك�شف احل�ساب الإلكرتوين
تنطبق الأحكام وال�شروط ال��واردة فيما يلي على احل�سابات بالإ�ضافة �إلى الأحكام وال�شروط
العامة لت�شغيل احل�سابات.

 -1تعريف امل�صطلحات
لأغرا�ض هذا الق�سم اخلا�ص بك�شف احل�ساب الإلكرتوين ،يكون للم�صطلحات التالية املعاين
املحددة قرين ك ًال منها:
“ح�ساب“ ويعني ،ح�ساب العميل واحل�ساب ح�سب التعريف الوارد له يف الأحكام وال�شروط العامة
لت�شغيل احل�سابات لدى البنك.
“�صاحب احل�ساب“ ويعني� ،صاحب احل�ساب كما هو معرف يف الأحكام وال�شروط العامة
لت�شغيل احل�سابات لدى البنك.
“ك�شف ح�ساب �إلكرتوين“ ويعني ،ك�شف احل�ساب املر�سل بوا�سطة البنك �إلى عنوان الربيد
الإلكرتوين اخلا�ص ب�صاحب احل�ساب واملقدم من قبل �صاحب احل�ساب �إلى البنك.
“ك�شف احل�ساب“ ويعني ،ك�شف احل�ساب ح�سب التعريف الوارد له يف الأحكام وال�شروط العامة
لت�شغيل احل�سابات لدى البنك.
التعابري الواردة بخط �أ�سود داكن يف هذا الق�سم دون �أن يرد تعريف لها ،يكون لها نف�س املعاين
املحددة لها يف الأحكام وال�شروط العامة لت�شغيل احل�سابات لدى البنك.

 -2الأحكام وال�شروط
 1-2يجوز للبنك ،ح�سب تقديره املطلق� ،إر�سال ك�شوف ح�سابات �إلكرتونية �إلى �أ�صحاب
احل�سابات �شريطة �أن يكون �أ�صحاب احل�سابات قد قاموا بطلب احل�صول على هذه
اخلدمة وقاموا مبوافاة البنك بعناوين الربيد الإلكرتوين لك ًال منهم .وعند الإ�شرتاك
يف خدمة ك�شوف احل�سابات الإلكرتونية ،يح�صل �صاحب احل�ساب على كافة ك�شوفات
احل�سابات املتعلقة باحل�ساب من خالل الربيد الإلكرتوين.
 2-2يف حالة �إختيار �صاحب احل�ساب احل�صول على ك�شوف ح�سابات �إلكرتونية ،يعترب
�صاحب احل�ساب قد قبل ووافق على الإلتزام بهذه الأحكام وال�شروط ح�سبما يتم تعديلها
من قبل البنك من وقت �إلى �آخر.
� 3-2إذا قام �أ�صحاب احل�سابات بالإ�شرتاك يف خدمة ك�شوف احل�سابات الإلكرتونية ،يعترب
عندئذ حملة احل�سابات قد وافقوا على التوقف عن �إ�ستالم ك�شوف احل�سابات الورقية.
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ويف حالة �إختيار �أ�صحاب احل�سابات عدم احل�صول على ك�شوف ح�سابات �إلكرتونية ،يتعني
عليهم �إبالغ البنك ويتوقف البنك بعد ذلك عن �إر�سال ك�شوف احل�سابات الإلكرتونية
�إلى �أ�صحاب احل�سابات املعنيني .ويكون �صاحب احل�ساب م�س�ؤو ًال عن �إبالغ البنك ب�أي
تغيريات يف عنوان الربيد الإلكرتوين اخلا�ص به .وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن عدم
�إ�ستالم ك�شوف احل�سابات الإلكرتونية ب�سبب عدم �صحة عنوان الربيد الإلكرتوين املقدم
من قبل �صاحب احل�ساب.
 4-2يعترب البنك قد قام بت�سليم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �إلى �صاحب احل�ساب عند �إ�ستالم
�صاحب احل�ساب لر�سالة عرب الربيد الإلكرتوين من البنك حتتوي على ك�شف احل�ساب
الإلكرتوين.
 5-2يوافق �صاحب احل�ساب على �إبالغ البنك خالل �أربعة وع�شرين (� )24ساعة من �إ�ستالم
ك�شف احل�ساب الإل�ك�تروين يف حالة ع��دم متكن �صاحب احل�ساب على ال��دخ��ول �إلى
ك�شف احل�ساب الإلكرتوين .وب�إنتهاء هذه املدة ،يعترب �صاحب احل�ساب قد �إ�ستلم ك�شف
احل�ساب الإلكرتوين وقد متكن من الدخول �إليه.
 6-2يوافق �صاحب احل�ساب على �إب�لاغ البنك ب�أي �إختالف �أو �إغفال �أو عدم دقة �أو قيود
خاطئة يف ك�شف احل�ساب الإلكرتوين خالل �أربعة ع�شر ( )14يوم من:
�أ) ت�سليم البنك لك�شف احل�ساب الإلكرتوين �إلى �صاحب احل�ساب� ،أو
ب) يف حالة عدم متكن �صاحب احل�ساب من الدخول �إلى ك�شف احل�ساب الإلكرتوين
و�إبالغ البنك بذلك ،عند �إ�ستالم �صاحب احل�ساب لك�شف احل�ساب الإلكرتوين
والتمكن من الدخول �إليه.
 7-2مع مراعاة �أحكام البند (� )6-2أعاله ،يعترب �صاحب احل�ساب قد قام بالإ�ستالم وقبول
كافة القيود الواردة يف ك�شف احل�ساب الإلكرتوين على �أنها �صحيحة ودقيقة وحقيقية
ب�إنتهاء الفرتة الزمنية املحددة يف البند (� )6-2أعاله.
 8-2يدرك ويوافق �صاحب احل�ساب على �أنه �سوف ي�ستمر يف حتمل امل�س�ؤولية جتاه البنك عن
�إلتزاماته التعاقدية ب�صرف النظر عن �إ�ستالم وعدم �إ�ستالم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين.
 9-2يخلي �صاحب احل�ساب وي�بر�أ البنك وم�ساهميه و�أع�ضاء جمل�س �إدارت ��ه وموظفيه
وم�س�ؤوليه وممثليه من ويتنازل عن �أي حق يرتتب ل�صاحب احل�ساب مبوجب القانون �ضد
البنك وم�ساهميه و�أع�ضاء جمل�س �إدارته وموظفيه وم�س�ؤوليه وممثليه بخ�صو�ص الأ�ضرار
التي تلحق ب�صاحب احل�ساب ،ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،نتيجة لإ�صدار و�/أو ت�سليم
و�/أو �إدارة و�/أو �إ�ستالم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين.
 10-2يخلي �صاحب احل�ساب ويرب�أ ذمة البنك وم�ساهميه و�أع�ضاء جمل�س �إدارته وموظفيه
وم�س�ؤوليه وممثليه من ويتنازل عن �أي حق يرتتب ل�صاحب احل�ساب مبوجب القانون
�ضد البنك وم�ساهميه و�أع�ضاء جمل�س �إدارته وموظفيه وم�س�ؤوليه وممثليه بخ�صو�ص
الأ�ضرار التي تلحق ب�صاحب احل�ساب ،ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،نتيجة لأي �أخطاء
�أو ت�أخريات يف �إر�سال ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �أو �أي تغيريات �أو �إ�ستخدامات غري
م�صرح بها �أو تالعب بالبيانات ال��واردة يف ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �أو ب�أي طريقة
�أخرى قد تن�ش�أ نتيجة لت�سليم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين.
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 11-2بالإ�ضافة �إلى ما جاء �أعاله ،يقر �صاحب احل�ساب مبخاطر �إطالع  /دخول الأطراف
الثالثة �إلى البيانات امل�ستلمة  /امل�سلمة عرب الإنرتنت  /الربيد الإلكرتوين مبا فيها �أي
معلومات �سرية .ويخلي �صاحب احل�ساب ويرب�أ ذمة البنك وم�ساهميه و�أع�ضاء جمل�س
�إدارته وموظفيه وم�س�ؤوليه وممثليه من ويتنازل عن �أي حق قد يرتتب ل�صاحب احل�ساب
مبوجب القانون �ضد البنك وم�ساهميه و�أع�ضاء جمل�س �إدارت��ه وموظفيه وم�س�ؤوليه
وممثليه بخ�صو�ص الأ��ض��رار التي تلحق ب�صاحب احل�ساب ،ب�صفة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،ب�سبب الو�صول غري امل�صرح به بوا�سطة �أطراف ثالثة �إلى معلومات �سرية �أو
و�صول �أطراف ثالثة �إلى معلومات �سرية.
 12-2يتعهد �صاحب احل�ساب دون �أي قيد �أو �شرط وب�صفة نهائية ال رجعة عنها ،بحماية
وتعوي�ض البنك وم�ساهميه و�أع�ضاء جمل�س �إدارته وموظفيه وم�س�ؤوليه وممثليه عن ومن
كافة الأ�ضرار واخل�سائر والتكاليف وامل�صاريف النا�شئة مبوجب �أحكام البنود ( 9-2و
 10-2و � )11-2أعاله.
 13 -2يدرك ويوافق �صاحب احل�ساب على �أن تخزين املعلومات مبا فيها على �سبيل املثال ال
احل�صر ،كلمة املرور ومعلومات احل�ساب امل�صريف و املعامالت املنفذة و �أر�صدة احل�ساب
امل�صريف و �أي معلومات �أخ��رى خمزنة يف �أنظمة احلا�سب الآيل اخلا�صة ب�صاحب
احل�ساب ،تكون خمزنة على م�س�ؤولية �صاحب احل�ساب وال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن
�أي و�صول غري م�صرح به �إلى تلك املعلومات بوا�سطة �أطراف ثالثة� ،أو الإف�صاح عن تلك
املعلومات �إلى �أطراف ثالثة.
 14-2يحتفظ البنك بحق فر�ض ر�سوم على �صاحب احل�ساب مقابل موافاته بك�شوف ح�سابات
�إلكرتونية.
 15-2يوافق �صاحب احل�ساب على �أنه يجوز للبنك ،ح�سب تقديره املطلق ،تقييد �أو �إنهاء
�إ�ستخدام �صاحب احل�ساب لهذه اخلدمة.
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الق�سم (ز):
�أحكام عامة
تنطبق هذه الأحكام وال�شروط على كافة منتجات وخدمات البنك مبا يف ذلك تلك ال��واردة
بالتف�صيل يف الأق�سام ال�سابقة.

 -1تعريف امل�صطلحات
يكون للتعابري الواردة بخط �أ�سود داكن يف هذا الق�سم دون تعريف لها يف الق�سم (ز) هذا نف�س
املعاين املحددة لها يف الأحكام وال�شروط العامة لت�شغيل احل�سابات .ويكون للتعابري التالية �أينما
ظهرت يف هذه الأحكام وال�شروط املعاين املحددة قرين ك ًال منها ،ما مل يتطلب �سياق الن�ص
خالف ذلك:
“املنتجات واخلدمات“ يكون لهذا التعبري املعنى املحدد له يف البند ( )7من الق�سم (ز) من
هذه الأحكام وال�شروط العامة.
“�إنقطاع اخلدمة“ يكون لهذا التعبري نف�س املعنى املحدد له يف البند ( )7من الق�سم (ز) من
هذه الأحكام وال�شروط.

 -2ك�شف احل�ساب
 1-2يتم �إر�سال ك�شف ح�ساب يظهر املعامالت املنفذة يف احل�ساب  /احل�سابات منذ تاريخ �آخر
ك�شف ح�ساب ويحدد الر�صيد املوجود يف احل�ساب /احل�سابات بوا�سطة البنك �إلى �صاحب
احل�ساب على فرتات دورية منتظمة ح�سب الإتفاق �أو عند الطلب �أو يف �أي وقت ح�سب تقدير
البنك� ،إلى �آخر عنوان  /بريد �إلكرتوين معروف ل�صاحب احل�ساب طبق ًا ل�سجالت البنك.
 2-2يوافق �صاحب احل�ساب على �أن �شبكة املعلومات (الإنرتنت) لي�ست و�سيلة �إت�صاالت ميكن
الإعتماد عليها بالكامل ويف حالة �إختيار �صاحب احل�ساب �إ�ستالم ك�شف احل�ساب عرب
الربيد الإلكرتوين ،ف�إنه يقوم بذلك على م�س�ؤوليته اخلا�صة.
 3-2يف حالة ع��دم موافقة �صاحب احل�ساب على �أي قيد مدين �أو دائ��ن يظهر يف ك�شف
احل�ساب ،يتعني �إبالغ البنك خطي ًا بالتفا�صيل خالل �أربعة ع�شر ( )14يوم من تاريخ
ك�شف احل�ساب و�إال يعترب �صاحب احل�ساب قد وافق على �صحة القيود الواردة يف ك�شف
احل�ساب وال يكون له احلق يف �إثارة �أي ت�سا�ؤل حول قيد املعاملة.
 4-2يف حالة عدم �إ�ستالم ك�شف احل�ساب ،ال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �أي تبعات قد تن�ش�أ
عن ذلك مهما كانت.
 5-2يوافق �صاحب احل�ساب على �أن��ه يف حالة عدم �إ�ستالم ك�شف احل�ساب ف��إن �صاحب
احل�ساب يكون م�س�ؤو ًال وح��ده وب�صفة ح�صرية وبالكامل عن طلب �إ�شعار بالأر�صدة
املوجودة يف احل�ساب من البنك.
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 -3حماية البيانات
البنك م�سجل طبق ًا لقانون حماية البيانات (جري�سي) ل�سنة  «( 2005القانون») ويلتزم بالقانون
بخ�صو�ص حماية البيانات ال�شخ�صية التي يحتفظ بها.
البنك هو مراقب للبيانات فيما يتعلق ب�أي بيانات �شخ�صية تقدمها �أو نح�صل عليها نتيجة لت�شغيل
ح�سابك  /ح�ساباتك و� /أو امل�ساعدة يف �إدارة �ش�ؤونك املالية طبق ًا لتعليماتك.

فئات املعلومات املحتفظ بها
يقوم البنك بالإحتفاظ �أو يجوز له الإحتفاظ باملعلومات التالية:
• بيانات الإت�صال ـ مبا فيها الإ�سم وال�شكل القانوين واملالك النفعيني والإدارة والعنوان ورقم
الهاتف وعنوان الربيد الإلكرتوين و �أرقام الإت�صال يف احلاالت الطارئة ،و
• بيانات احل�ساب ـ �شاملة �أرقام احل�سابات ورموز الفرز وتفا�صيل املعامالت وال�سحوبات ،و
• معلومات تتعلق ب�أي خدمات �أخرى مقدمة ل�صاحب احل�ساب ،و
• معلومات مالية عامة �أخرى ـ مبا يف ذلك تفا�صيل الأ�صول املحتفظ بها واحل�سابات املحتفظ
بها لدى م�ؤ�س�سات مالية �أخرى والإ�ستثمارات والقرو�ض ومعلومات قرو�ض التمويل العقاري
وتفا�صيل الت�صنيف الإئتماين اخلا�ص بك ،و
• معلومات عن مالكك النفعيني وبع�ض املدراء واملوظفني و�أفراد �أ�سرهم و�أ�سلوب حياتهم
وظروفهم الإجتماعية ،و
• �أي معلومات �أخرى تقدمها �إلى البنك �أو نح�صل عليها من �أطراف ثالثة يف ال�سياق العادي
لتقدمي اخلدمات امل�صرفية واخلدمات املرتبطة بها �إليك.

�أغرا�ض �إ�ستخدام املعلومات
يقوم البنك ب�إ�ستخدام املعلومات التي يحتفظ بها للأغرا�ض التالية:
• �إجراء املحا�سبة وتقدمي اخلدمات امل�صرفية ذات ال�صلة مبا يف ذلك الإدارة العامة ،و
• جتميع معلومات وتقارير الإدارة الداخلية (التي قد متتد �إلى م�ستوى جمموعة بنك �أبوظبي
التجاري) وممار�سة �أعماله ب�صفة عامة ،و
• لأغرا�ض التدقيق واملحا�سبة،و
• الوفاء بالإلتزامات القانونية �أو التنظيمية ،و
• لأغرا�ض الت�سويق (حيثما تنطبق وحيثما يكون م�صرح بها من قبلك) و
• لأغرا�ض تدريب املوظفني و
• لأغرا�ض منع التزوير ومكافحة اجلرمية

الإف�صاح عن املعلومات
يجوز للبنك الإف�صاح عن املعلومات التي يحتفظ بها يف احلاالت التالية:
• يف حالة منحك موافقة �صريحة �أو �ضمنية (مب��ا يف ذل��ك �إل��ى م�ست�شاريك املاليني �أو
القانونيني �أو �أي ممثلني �آخرين معتمدين)� ،شريطة �أن يكون ذلك طبق ًا لتعليماتك� ،أو
• عندما يكون ملزم ًا بالإف�صاح عن املعلومات مبوجب القانون �أو القواعد التنظيمية� ،أو
• حيثما يكون لديه �إلتزام جتاه العامة �أو �إذا كان ذلك الإف�صاح يحقق �أف�ضل م�صالح البنك،
�أو
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•
•
•
•
•
•

�إلى الأع�ضاء الأخرين يف جمموعة بنك �أبوظبي التجاري (مبا يف ذلك ،لتفادي اللب�س،
املركز الرئي�سي يف �أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة) �أو
مبوجب ترتيبات التعهيد مع مزودي اخلدمات للبنك وجمموعة بنك �أبوظبي التجاري� ،أو
اجلهات احلكومية �أو �شبه احلكومية� ،أو
�إلى امل�شرتين املحتملني للبنك �أو �أعماله� ،أو
�إلى �أطراف ثالثة �أخرى حيثما يكون ذلك الإف�صاح �ضروري للأغرا�ض املذكورة �أعاله.
باملوافقة على هذه الأحكام وال�شروط ،ف�إنك توافق على حتويل البيانات ال�شخ�صية
والبيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة� ،ضمن �إط��ار العمل الآن��ف ال��ذك��ر ،خ��ارج املنطقة
الإقت�صادية الأوروبية وتقر ب�أن الدولة والأقليم املعني قد يكون لديه معايري حلماية
البيانات خمتلفة عن تلك املن�صو�ص عليها يف القانون وال توفر معايري معادلة حلماية
البيانات ال�شخ�صية.

 -4ال�سرية
تن�ص �سيا�سة البنك على الت�صرف وفق ًا للحفاظ على ال�سرية التامة بني البنك والعميل .ويتم
الإحتفاظ بكافة املعلومات التي تقدمها �إلى البنك على هذا الأ�سا�س ما مل تكن تلك املعلومات
معلومة للجمهور من العامة �أو ت�صبح معلومة للجمهور من العامة (بخالف نتيجة لأي خمالفة
لهذه الأحكام وال�شروط).
باملوافقة على هذه الأحكام وال�شروط ،ف�إنك توافق على عدم الإف�صاح عن املعلومات التي تقدمها
�إلى البنك �إلى �أي �أطراف ثالثة �إال يف احلاالت التالية:
• يف حالة منحك موافقة �صريحة �أو �ضمنية على الإف�صاح عن املعلومات والتي تت�ضمن،
لتفادي اللب�س على �سبيل املثال ال احل�صر ،بالطريقة املذكورة يف هذه الأحكام وال�شروط� ،أو
• �إذا كان البنك ملزم ًا قانون ًا بالإف�صاح عن املعلومات� ،أو
• �إذا كان هناك �إلتزام جتاه اجلمهور من العامة بالإف�صاح عن املعلومات �أو �إذا كان الإف�صاح
عن املعلومات يحقق �أف�ضل م�صالح البنك� ،أو
• �إذا كان الإف�صاح مطلوب ًا من قبل ع�ضو �آخر يف جمموعة بنك �أبوظبي التجاري (ولكن فقط
على �أ�سا�س �أنه �سوف يتم الإحتفاظ بتلك املعلومات طبق ًا لأحكام و�شروط مماثلة)
• عندما ت�شكل املعلومات املحتفظ بها «بيانات �شخ�صية» �أو «بيانات �شخ�صية ح�سا�سة»،
تعترب الأحكام الواردة يف هذا الق�سم املعنون «حماية البيانات» مكملة ملا جاء �أعاله.

 -5املقا�صة والتوحيد
بالإ�ضافة �إلى احلق العام يف املقا�صة املرتتب للبنك ،يوافق �صاحب احل�ساب على �أنه يجوز للبنك،
ح�سب تقدير البنك يف �أي وقت ودون �أي توجيه �إ�شعار ،دمج �أو توحيد كافة �أو �أي من احل�سابات
املحتفظ بها لدى البنك �أو لدى �أي ع�ضو �آخر يف جمموعة بنك �أبوظبي التجاري من �أي و�صف
كانت �سواء كانت حمتفظ بها ب�صفة منفردة �أو ب�صفة م�شرتكة مع �آخرين وحيثما تقع و�سواء
كانت بعملة درهم الإمارات �أو ب�أي عملة �أخرى ومقا�صة �أو حتويل �أي مبلغ يظهر كر�صيد دائن
يف �أي واحد �أو �أكرث من احل�سابات �أو �أي �أ�صول �أخرى موجودة يف حوزة �أو حتت �سيطرة البنك
يف �أو نحو الوفاء ب�أي مبالغ م�ستحقة للبنك �أو �أي ع�ضو �آخر يف جمموعة بنك �أبوظبي التجاري
�سواء كانت تلك الإلتزامات فعلية �أو حمتملة ،فردية �أو م�شرتكة وي�صرح �صاحب احل�ساب مبوجبه
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للبنك بتحويل تلك املبالغ يف احل�ساب ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة لدى البنك .ويجوز دمج �أو توحيد
�أو مقا�صة احل�سابات بالطريقة املذكورة يف منا�سبة واحدة �أو �أكرث وح�سب تقدير البنك .وال يكون
من �ش�أن ممار�سة البنك حلقوقه مبوجب هذا البند الإخ�لال ب�أي �ضمان حمتفظ به بوا�سطة
البنك �أو �أي ع�ضو �آخر من جمموعة بنك �أبوظبي التجاري.

 -6العقوبات والإمتثال لقانون الإمتثال ال�ضريبي الأمريكي
�صاحب احل�ساب:
(�أ) يفيد ويتعهد وي�ضمن �أنه قد حتقق ،بعد بذل العناية الواجبة ،من هويات املالك املنتفعني
ل�صاحب احل�ساب (�إن �إنطبق) و�أن املالك املنتفعني لل�شركات الفرعية التابعة له (�إن
وجدت) وم�صدر �أمواله و�أموال كل من مالكه املنتفعني و�أنه �سوف يحتفظ ب�إثباتات لتلك
الهويات و�أي من م�صادر الأموال تلك و �أي من املجهودات املبذولة ح�سب الأ�صول  .ويفيد
وي�ضمن ويتعهد �صاحب احل�ساب ب�أن الأموال امل�ستخدمة لتمويل عالقة �صاحب احل�ساب
مع البنك مل ولن تكون يف �أي وقت نا�شئة عن �أو مرتبطة� ،سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،ب�أي �أن�شطة �أو �أفعال غري قانونية مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر�،أن�شطة
غ�سيل الأموال ويتعهد بعدم ا�ستخدام ح�سابات �صاحب احل�ساب لتمويل �أي �أن�شطة غري
قانونية يف �أي بلد مهما كان.
(ب) يقر ب�أن البنك،ب�صفته بنك ميار�س �أعماله دولي ًا ولديه عمالء ميار�سون �أعمال على نطاق
دويل ،مطالب �أوقد ي�صبح مطالب ًا� ،أو قد يقرر ح�سب تقديره االلتزام طوع ًا بالقوانني
والأنظمة ال�صادرة واملنفذه يف العديد من البلدان ومناطق االخت�صا�ص الق�ضائي
مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،مناطق االخت�صا�ص الق�ضائي وال��دول التي
ميار�س البنك �أو عمالئه �أعمالهم بها والدول ومناطق االخت�صا�ص الق�ضائي التي ميرر
مرا�سلو البنك الدفعات املالية من خالل �أنظمتها املالية .وتت�ضمن تلك الدول ومناطق
االخت�صا�ص الق�ضائي ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
واالحتاد الأوروبي واململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية وبالإ�ضافة �إلى ذلك يجوز
للبنك االلتزام طوع ًا بالعقوبات �أو الربامج �أو الأنظمة الأخرى �أو التو�صيات ال�صادرة عن
الأمم املتحدة �أو �أي جهة �أخرى .وقد تت�ضمن تلك القوانني �أو الأنظمة �أو الربامج (ويطلق
عليها جمتمعة «الأنظمة») على �سبيل املثال ال احل�صر ،املقاطعات والعقوبات والقيود
املفرو�ضة على الت�صدير ال�صادرة �ضد دول �أو واليات �أو �أ�شخا�ص �أو جهات �أو �سفن �أو
�أفراد .ويقر ويوافق �صاحب احل�ساب على �أنه يجوز للبنك ،بغر�ض االلتزام بالأنظمة،
�إتخاذ �أي اجراءات مهما كانت مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،منع قبول �أي
�إيداعات �أو ا�ستثمارات �إ�ضافية من �صاحب احل�ساب و�/أو رف�ض �أي طلبات لل�سحب و/
�أو الف�صل ما بني الأ�صول يف �أي ح�ساب /ح�سابات خا�صة ب�صاحب احل�ساب حمتفظ بها
لدى البنك مبا يتما�شى مع الأنظمة احلكومية ويجوز �أي�ض ًا �أن يتم مطالبة البنك بالإبالغ
عن تلك الإج��راءات والإف�صاح عن هوية �صاحب احل�ساب �إلى م�صرف دولة الإمارات
العربية املتحدة املركزي �أو �إلى �أي جهة دولية �أو وطنية �أو حكومية �أو تنظيمية .كما يقر
ويوافق �صاحب احل�ساب على �أنه يجوز للبنك تعليق عمليات حتويل الأموال �أو ال�سحوبات
من قبل �صاحب احل�ساب �أو �إتخاذ تلك اخلطوات و�/أو الإج��راءات الأخرى التي يعترب
البنك ب�شكل معقول �أنه من ال�ضروري القيام بها لأغرا�ض االلتزام بالأنظمة.
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(جـ) ي�ضمن ويفيد ويتعهد (�أو ال�شركات الفرعية التابعة له ،حيثما ينطبق) ب�أنه ال يخ�ضع
حالي ًا �إلى �أي من العقوبات املدارة بوا�سطة مكتب مراقبة الأ�صول اخلارجية لدى وزارة
اخلزانة الأمريكية («مكتب مراقبة الأ�صول اخلارجية») ويفيد وي�ضمن ويتعهد
�صاحب احل�ساب �أي�ض ًا ب�أنه ال يقيم ولن ي�صبح مقيم ًا يف �أي دولة م�صنفة ،طبقا للأنظمة
على �أنها دولة حمظور التعامل معها من وقت �إلى �آخر (ويطلق على كل منها «دولة
حمظورة») و�أن �صاحب احل�ساب لي�س ،ولن ي�صبح ،جهة �أو فرد ًا حمظور التعامل معه
�أو قد ي�صبح التعامل معه حمظور ًا مبوجب الأنظمة.
(د) ي�ضمن ويفيد ويتعهد ب�أنه لي�س مرتبط ًا ب�أي طريقة من الطرق ب�أي جهة مقيمة يف �أي
دولة حمظورة وال ميار�س �سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة� ،أي �أن�شطة جتارية من
�أي نوع مع �أي �شخ�ص �أو جهة مقيم يف دولة حمظورة �أو مع �أي دولة �أو والية �أو �شخ�ص
�أو جهة �أو �سفينة �أو فرد حمظور التعامل معه طبق ًا للأنظمة .ويتعهد �صاحب احل�ساب
بعدم ا�ستخدام ح�سابه /ح�ساباته لدى البنك �أو �أي �أموال مودعة لدى البنك �أو �أي �أموال
مقر�ضة �أو م�ساهم بها �أو متاحة ب�أي طريقة �أخرى ل�صاحب احل�ساب من قبل البنك �أو
�أي مبالغ �أخرى نا�شئة عن عالقته مع البنك ،يف �أي معاملة� ،سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،مع �أي �شخ�ص �أو جهة مقيم يف دولة حمظورة �أو مع �أي دولة �أو والية �أو جهة �أو
�سفينة �أو فرد تكون التعامالت التجارية معهم حمظورة مبوجب الأنظمة.
(هـ) ي�ضمن ويفيد ويتعهد ب�أنه �سوف يت�أكد من عدم ا�ستخدام �أي �أموال مقر�ضة �أو م�ساهم بها
�أو متاحة ب�أي طريقة �أخرى له من قبل البنك �أو �أي مبالغ �أخرى نا�شئة عن عالقة �صاحب
احل�ساب مع البنك لأغرا�ض الإقرا�ض �أو امل�ساهمة �أو الإتاحة �إلى �أي جهة �أو فرد (�سواء
كان �أو مل يكن مرتبط ًا ب�صاحب احل�ساب) لأغرا�ض متويل �أن�شطة �أي �شخ�ص �أو جهة
�أو فرد �أو ملنفعة �أو م�صلحة �أي دولة �أو والية �أو جهة �أو �سفينة �أو فرد خا�ضع لأي برنامج
عقوبات مدار بوا�سطة مكتب مراقبة الأ�صول اخلارجية.
(و) يقر ويوافق على �أن �أي �أموال حمولة �أو معامالت �صادرة �إلى �أو من ح�سابه ميكن عك�س
قيودها �أو ت�أخريها �أو تعليقها �أو احلجز عليها و�أنه يجوز فر�ض �إيقاف للتعامالت على
ح�ساباته �أو �أمواله �أثناء خ�ضوع �أي معاملة للمراجعة بغر�ض البحث عن �أي خمالفات
حمتملة لأي من برامج العقوبات املدارة بوا�سطة مكتب مراقبة الأ�صول اخلارجية و�أن
البنك ال يتحمل �أي م�س�ؤولية عن �أي من تلك الت�أخريات �أو التعليقات �أو احلجوزات �أو
�أوامر الإيقاف و�/أو �أي عدم توافر للأموال نتيجة لذلك.
(ز) يجب عليه �إب�لاغ البنك خطي ًا ف��ور ًا �إذا �أ�صبح �أو كان من املحتمل �أن ي�صبح �أي من
الإفادات �أو ال�ضمانات �أو التعهدات �أو الت�أكيدات الواردة يف هذا امللحق �أو �أي معلومات
مقدمة مبوجبه غري �صحيحة �أو غري دقيقة كلي ًا �أو جزئي ًا يف �أي وقت .ويوافق �صاحب
احل�ساب ،على تقدمي� ،إذا وعندما يطلب منه ذلك� ،أي معلومات �إ�ضافية وتنفيذ وتوقيع
تلك امل�ستندات املتعلقة به �شخ�صي ًا ومبالكه املنتفعني التي قد تكون مطلوبة ب�شكل معقول
من قبل البنك لتحديد �أهلية �صاحب احل�ساب ملمار�سة الأعمال مع البنك والتحقق
من دقة �إفادات و�ضمانات وتعهدات �صاحب احل�ساب الواردة يف هذا امللحق �أو بغر�ض
االلتزام ب�أي قانون �أو قاعدة �أو نظام �أو �أمر �أو عقوبة قد يخ�ضع �إليها البنك �أو قد يختار
االلتزام بها طوع ًا.
(ح) يقر ويوافق مبوجبه على �أن البنك قد ي�صبح مطالب ًا بااللتزام �أو قد يلتزم طوع ًا
بقانون الإمتثال ال�ضريبي الأمريكي «( 2010الفاتكا») و�أي قوانني و�/أو �أنظمة �أخرى
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(حملية �أو خالفه) مطبقة بغر�ض تطبيق قانون الإمتثال ال�ضريبي الأمريكي يف دولة
الإمارات العربية املتحدة (ويطلق عليها جمتمعة «نظام قانون الإمتثال ال�ضريبي
الأمريكي») .ويف هذه احلالة ،قد يكون البنك مطالب ًا مبوافاة وزارة املالية بدولة
الإم��ارات العربية املتحدة («وزارة املالية») مبعلومات خا�صة ب�صاحب احل�ساب �أو
�أي ح�سابات حمتفظ بها بوا�سطة �صاحب احل�ساب �أو معلومات تتعلق ب�أي �أموال و�/أو
ا�ستثمارات يحتفظ البنك بها بالنيابة عن �صاحب احل�ساب .ويوافق �صاحب احل�ساب
مبوجبه ب�صفة نهائية ال رجعة عنها على الإف�صاح عن �أي من تلك املعلومات دون الرجوع
�إلى �صاحب احل�ساب �أو توجيه �أي �إ�شعار �إليه.
(ط) يوافق مبوجبه على �أن البنك ،كجزء من التزامه بنظام قانون الإمتثال ال�ضريبي
الأمريكي («الفاتكا») ،يجوز �أن يكون مطالب ًا �أو �أن يختار طوع ًا تقدمي تقارير و�/أو
معلومات �سنوية �إلى وزارة املالية بخ�صو�ص �صاحب احل�ساب وح�سابات �صاحب احل�ساب
و�/أو �أي �أموال �أو ا�ستثمارات حمتفظ بها لدى البنك .ويوافق �صاحب احل�ساب مبوجبه،
ب�صفة نهائية ال رجعة عنها على تقدمي تلك التقارير و�/أو املعلومات �إلى وزارة املالية دون
الرجوع �إلى �صاحب احل�ساب �أو توجيه �أي �إ�شعار �إليه.
(ي) يوافق مبوجبه على �أنه كجزء من التزامه بنظام قانون الإمتثال ال�ضريبي الأمريكي
(«الفاتكا») ،قد يكون البنك مطالب ًا ب�إحتجاز �ضرائب على �أي دفعات ت�شكل م�صدر ًا
للدخل يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أي�ض ًا على �إجمايل عوائد مبيعات الأوراق املالية
التي ت�شكل م�صدر ًا للدخل يف الواليات املتحدة الأمريكية ويوافق �صاحب احل�ساب على �أنه
يجوز للبنك حتويل �أي من تلك املبالغ مبا�شرة �إلى وزارة املالية .ويوافق �صاحب احل�ساب
على �أن البنك ال يتحمل �أي م�س�ؤولية عن حتديد �أي �أموال �أو ح�سابات �أو ا�ستثمارات على
�أنها ت�شكل م�صدر ًا للدخل يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أن �أي قرار ي�صدر ب�أي طريقة
كانت بهذا ال�ش�أن عن البنك �أو م�س�ؤوليه �أو موظفيه �أو وكالئه �أو من يتنازل اليهم ي�صبح
نهائي ًا وملزم ًا ل�صاحب احل�ساب.
(ك) يوافق على �أنه ال يحق ل�صاحب احل�ساب الرجوع على البنك ب�أي خ�سائر و�/أو �أ�ضرار
و�/أو التزامات مهما كانت قد تن�ش�أ نتيجة لاللتزام بنظام قانون الإمتثال ال�ضريبي
الأمريكي («الفاتكا») �أو نتيجة اللتزام البنك بالقوانني والد�ساتري والأوامر والعقوبات
و�/أو الأنظمة اخلا�صة ب�أي منطقة اخت�صا�ص ق�ضائي �أخرى �أو �أي جهة حكومية �أو �شبه
حكومية �أو �سلطة تنظيمية �سواء كانت داخل �أو خارج دولة الإمارات العربية املتحدة.
(ل) يوافق ويتعهد مبوجبه على تعوي�ض البنك� ،إلى �أق�صى حد م�سموح به قانونا مبوجب
القانون املطبق ،عن كافة اخل�سائر و�/أو الأ�ضرار و�/أو االلتزامات النا�شئة �أو الناجتة
عن التزام البنك بنظام قانون الإمتثال ال�ضريبي الأمريكي («الفاتكا») �أو بالأنظمة
ب�صرف النظر عن �سبب �أي من تلك اخل�سائر و�/أو الأ�ضرار و�/أو االلتزامات.

 -7الإ�شعارات
 1-7ما مل يقم �صاحب احل�ساب ب�إبالغ البنك بخالف ذلك ،يكون العنوان املقدم �إلى البنك
بوا�سطة �صاحب احل�ساب هو عنوان �إر�سال �أي ك�شف ح�ساب �أو مرا�سالت �أخرى �إلى
�صاحب احل�ساب عليه .ويجب على �صاحب احل�ساب �إبالغ البنك ب�أ�سرع وقت ممكن ودون
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ت�أخري ب�أي تغيري يف وظيفته �أو�أعماله �أو عنوانه �أو جن�سيته �أو و�ضعية �إقامته وال يعترب ذلك
الإ�شعار �صالح و�ساري املفعول �إال عند �إ�ستالمه فعلي ًا بوا�سطة البنك وتعديل �سجالت
البنك طبق ًا لذلك.
 2-7مع مراعاة �أحكام البند ( ،)7-7تعترب كافة الإ�شعارات والبطاقات و�أرق��ام التعريف
ال�شخ�صي وكلمات املرور وك�شوف احل�سابات والطلبات و�أي مرا�سالت �أخرى مبوجب هذه
الأحكام وال�شروط (ويطلق عليها جمتمعة فيما يلي «املرا�سالت» ) موجهة ح�سب الأ�صول
بوا�سطة البنك �إلى �صاحب احل�ساب بعد يومي عمل من تاريخ �إيداعها بالربيد �أو بعد يوم
عمل واحد من تاريخ �إر�سالها بوا�سطة �شركة ت�سليم الربيد �إلى عنوان �صاحب احل�ساب
�أو عو�ض ًا عن ذلك عند �إر�سالها بالفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �إلى رقم الفاك�س �أو عنوان
الربيد الإلكرتوين املقدم من قبل �صاحب احل�ساب �إلى البنك لهذا الغر�ض.
 3-7يكون �أي �إ�شعار �أو تعليمات �أو مرا�سالت �أخرى �صادرة بوا�سطة �صاحب احل�ساب �إلى
البنك حمررة خطي ًا ويعترب �أنه قد مت ت�سليمها ح�سب الأ�صول عند �إ�ستالمها بوا�سطة
البنك.
 4-7تعترب التعليمات املر�سلة بوا�سطة �صاحب احل�ساب �إل��ى البنك عرب الفاك�س �صاحلة
و�سارية املفعول وملزمه ل�صاحب احل�ساب ويجوز للبنك الت�صرف بناء على التعليمات
امل�ستلمة بهذه الطريقة .ويدرك �صاحب احل�ساب �أنه يجوز للبنك تنفيذ �أي تعليمات يعتقد
البنك بح�سن نية �أنها �صادرة عن �صاحب احل�ساب �أو املمثل املعتمد  /املمثلني املعتمدين
ل�صاحب احل�ساب وال يكون البنك ملزم ًا بال�سعي للح�صول على ت�أكيد ب�صحة التعليمات.
 5-7يحق للبنك الإعتماد على كافة التعليمات التي يعتقد بح�سن نية �أنها �صادرة بوا�سطة �أو
بالنيابة عن �صاحب احل�ساب.
 6-7يف حالة طلب البنك منه ذلك ،يجب على �صاحب احل�ساب �إ�صدار ت�أكيد خطي لأي
مرا�سالت تتعلق ب��أي معاملة وتقدمي الن�سخ الأ�صلية من كافة الطلبات وامل�ستندات
الأخرى املطلوبة ،ح�سب ر�أي البنك وحده وب�صفة ح�صرية� ،أو الالزم تقدميها بخ�صو�ص
املعامالت املنفذة مبوجب تلك املرا�سالت .ويتم ت�سليم تلك امل�ستندات �إلى البنك فور ًا
بعد تنفيذ تلك املعامالت ويجب �أن تظهر كافة تلك امل�ستندات عبارة «ن�سخة ت�أكيد-
يرجى تفادي الإزدواجية» .وال يكون من �ش�أن الإخفاق يف ت�سليم ذلك الت�أكيد الأ�صلي
الت�أثري على �إلتزامات �صاحب احل�ساب النا�شئة فيما يتعلق بتلك املرا�سالت.
 7-7يجوز للبنك ح�سب تقديره املطلق �إر�سال ك�شوف احل�سابات والإ�شعارات والت�أكيدات
واملرا�سالت الأخرى بخ�صو�ص �أي من منتجاته و�/أو خدماته �أو هذه الأحكام وال�شروط
�إلى رقم الفاك�س و� /أو عنوان الربيد الإلكرتوين اخلا�ص ب�صاحب احل�ساب املقدم �إلى
البنك بوا�سطة �صاحب احل�ساب .ويتحمل �صاحب احل�ساب كافة خماطر الأ�ضرار �أو
اخل�سائر فيما يتعلق بت�سليم ك�شوف احل�سابات والإ�شعارات والت�أكيدات بتلك الطريقة.
ويجوز للبنك �إ�ستخدام ن�سخ ورقية �أو �إلكرتونية منن الر�سائل املر�سلة بوا�سطة الفاك�س �أو
الربيد الإلكرتوين �أو و�سائل الإر�سال الإلكرتونية الأخرى والبيانات يف �أي حمكمة �أو هيئة
حتكيم �أو �أي �إجراءات قانونية �أخرى.
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 -8حق تقييد الإتاحة والو�صول �إلى املعلومات لأغرا�ض
التحديث وال�صيانة
بالرغم من �أن البنك (و�شركاته احلليفة) ،يبذل ق�صارى جهده للت�أكد من �إتاحة و�إمكانية الو�صول
�إلى �أي خدمات �أو عرو�ض مقدمة من قبل �أو من خالل البنك («املنتجات واخلدمات») طبق ًا لهذه
الأحكام وال�شروط العامة ،قد يتم من وقت �إلى �آخر ت�أخري �أو تقييد �أو احلد من توافرية و�إمكانية
الو�صول �إلى �أي واحد �أو �أكرث من املنتجات واخلدمات دون احلاجة �إلى احل�صول على موافقة من
قبلك �أو توجيه �إ�شعار �إليك ،بغر�ض متكني البنك من القيام بتنفيذ �أي �أعمال حتديث �أو �صيانة
�أو �إ�صالحات خمططة �أو غري خمطط لها و �أي حتديثات منتظمة �أو �أعمال رفع كفاءة ملرة واحدة
ملقر البنك �أو الأنظمة امل�صرفية �أو املوقع الإلكرتوين للبنك �أو التي قد حتدث نتيجة لأي ت�أخري
�أو �إنقطاع لأي خدمة �أو نظام م�ستخدم بوا�سطة البنك يف تقدمي �أو معاجلة املنتجات واخلدمات
(«�إنقطاع باخلدمة») .و�إلى �أق�صى حد م�سموح به قانون ًا ،ال يكون البنك (و�شركاته احلليفة)
م�س�ؤو ًال عن �أي �إلتزامات نا�شئة ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ب�سبب �أي �إنقطاع باخلدمة ويجب
عليك تعوي�ض وحماية البنك (و�شركاته احلليفة) عن ومن �أي من تلك الإلتزامات.

 -9تغيري الأحكام وال�شروط
 1-9يجوز للبنك ح�سب تقديره ويف �أي وقت �إ�ستبدال �أو تعديل �أو تكملة �أو حذف هذه الأحكام
وال�شروط مبوجب �إ�شعار بذلك يتم �إر�ساله �إلى �صاحب احل�ساب .ويجوز ،ح�سب التقدير
املطلق للبنك� ،إيقاف �أي منتجات و � /أو خدمات مقدمة من قبل البنك �إلى �صاحب
احل�ساب �سواء كلي ًا �أو جزئي ًا يف �أي وقت دون �إ�شعار.
 2-9ويعترب �إ�ستخدام �أو الإحتفاظ باحل�ساب وكافة املنتجات �أو اخلدمات الأخرى اخلا�صة
بالبنك بعد تاريخ �سريان �أي من تلك التغيريات يف الأحكام وال�شروط مبثابة قبول لتلك
التغيريات دون �أي حتفظات من جانب �صاحب احل�ساب.

 -10امل�ستندات املطلوبة
يتعهد �صاحب احل�ساب مبوافاة البنك عند الطلب ب�أ�سرع وقت ممكن بكافة امل�ستندات مبا فيها
م�ستندات الت�أ�سي�س ورخ�ص الأعمال والت�صاريح التي قد يطلبها البنك فيما يتعلق بالعالقة
امل�صرفية بني �صاحب احل�ساب والبنك.

 -11الإ�ستقاللية
�أي ن�صو�ص واردة يف هذه الأحكام وال�شروط ممنوعة �أو غري قابلة للإنفاذ ت�صبح غري �سارية
املفعول بقدر ذلك املنع �أو عدم القابلية للإنفاذ دون �إبطال بقية ن�صو�ص هذه الأحكام وال�شروط.
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 -12التنازل
ال يتم تف�سري �أي �سياق تعامل �أو �أي ت�أخري �أو �إغفال يف ممار�سة �أي حق �أو تدبري على �أنه تنازل
عن �أي حق �أو تدبري من قبل البنك.

 -13ال�سجالت والإثبات
 1-13يقر �صاحب احل�ساب ب�أن دفاتر و�سجالت وح�سابات البنك نهائية وحا�سمة وملزمة و�أن
�أي �شهادة �أو ك�شف ح�ساب �صادر بوا�سطة البنك يكون مبثابة دليل نهائي وحا�سم يف
التعامالت بني الطرفني.
 2-13يتنازل �صاحب احل�ساب عن �أي حق قد يجيز له التقدم بطلب لتدقيق دفاتر وح�سابات
و�سجالت البنك بوا�سطة �أي حمكمة �أو �شخ�ص �أو بخ�صو�ص تقدمي �سجالت ودفاتر
وح�سابات البنك �إلى �أي حمكمة.
 3-13يقر ويوافق �صاحب احل�ساب مبوجبه على �أنه يجوز للبنك الإحتفاظ ب�سجالته �إلكرتوني ًا
�أو ب�أي و�سائل تخزين �أخرى قد تكون منا�سبة للبنك و�أن ن�سخ �أو �صور كافة تلك امل�ستندات
املخزنة تعترب م�ستندات قانونية للإثبات وت�شكل دلي ًال حا�سم ًا ونهائي ًا على �صحة
حمتوياتها.
� 4-13أنك توافق على �أنه يجوز للبنك �أو �أي ع�ضو �آخر يف جمموعة بنك �أبوظبي التجاري
ت�سجيل املحادثات الهاتفية معك لأغرا�ض الأعمال امل�شروعة والقانونية ،مبا يف ذلك:
•   متابعة الوفاء ب�إلتزاماتنا القانونية والتنظيمية ،و
•   منع الغ�ش والإحتيال ،و
•   �أغرا�ض تدريب املوظفني

 -14القانون املطبق وت�سوية النزاعات
 1-14يخ�ضع ت�شغيل احل�ساب وكافة املنتجات واخلدمات الأخرى التي قد يقدمها البنك �إلى
�صاحب احل�ساب وه��ذه الأحكام وال�شروط �إل��ى وتف�سر وفق ًا لقوانني جزيرة جري�سي
ويخ�ضع �صاحب احل�ساب ب�صفة نهائية ال رجعة عنها �إل��ى الإخت�صا�ص الق�ضائي
احل�صري جلزيرة جري�سي.
 2-14يخ�ضع �أي نزاع �أو خالف بني البنك و�صاحب احل�ساب فيما يتعلق باحل�ساب �أو �أي �أموال
موجودة فيه وكافة املنتجات واخلدمات الأخ��رى التي قد يقدمها البنك �إل��ى �صاحب
احل�ساب �أو هذه الأحكام وال�شروط �إلى الإخت�صا�ص الق�ضائي احل�صري ملحاكم جزيرة
جري�سي.
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ف��رع جري�سي ه��و ا��س��م جت ��اري مم�ل��وك لبنك �أب��وظ�ب��ي ال�ت�ج��اري �� ��ش.م.ع ،ف��رع جري�سي («ب �ن��ك �أب��وظ�ب��ي ال�ت�ج��اري يف
جري�سي») ،يخ�ضع لأنظمة هيئة اخلدمات املالية يف جري�سي .ويقع مركز �أعمالها الرئي�سي يف جزيرة جري�سي وعنوانها
 .27 Hill Street, St Helier, JE2 4UAيقع مركز الأعمال الرئي�سي لبنك �أبوظبي التجاري يف مبنى املركز
الريئ�سي لبنك �أبوظبي التجاري� ،شارع ال�شيخ زايد ،قطعة الأر�ض رقم  ،33-Cاحلو�ض �شرق� 11-ص.ب� ،939 .أبوظبي،
الإم��ارات العربية املتحدة .وميكن الإط�لاع على �آخ��ر بيانات مالية لبنك �أبوظبي التجاري من خالل املوقع االلكرتوين
.www.adcb.com
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