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أحكام وشروط خدمات المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت للشركات
(األحكام والشروط)
من �شهر

�أبرمت هذه الإتفاقية بتاريخ اليوم املوافق
بني:
�ألفني و
(	)1بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع� ،.شركة م�ساهمة عامة قائمة ح�سب الأ�صول طبق ًا لأحكام قانون
ال�شركات ،دولة الإمارات العربية املتحدة ،وعنوان مركزه الرئي�سي هو مبنى املركز الرئي�سي
لبنك �أبوظبي التجاري� ،شارع ال�شيخ زايد� ،ص.ب � ،939أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
(ويطلق عليه فيما يلي "البنك")،
		 و
()2
		
		
		
( ،املدينة)
		والعنوان الربيدي ملكتبه امل�سجل هو �ص.ب
 ،الإمارات العربية املتحدة
(ويطلق عليه فيما يلي "�صاحب احل�ساب").
تخ�ضع خدمات املعامالت امل�صرفية عرب الإنرتنت لل�شركات �إىل �أحكام و�شروط هذه الإتفاقية (الأحكام)
وت�ستمر �أي �أحكام و�شروط خطية (بخالف هذه الأحكام) منطبقة على ح�سابك يف ال�سريان .ويف حالة
وجود �أي �إختالف بني تلك الأحكام وال�شروط الأخرى وهذه الأحكام ،يعتد بهذه الأحكام ما مل ين�ص
�صراحة على �إنطباق تلك الأحكام وال�شروط الأخرى بد ًال من هذه الأحكام.

 -1تعريف امل�صطلحات

عام

«�إجراءات الدخول» ويعني �إجراءات الدخول كما هي معرفة يف الفقرة (�/1-6أ) وحمددة يف الفقرة
(/1-6ب).
«احل�ساب /احل�سابات» ويعني احل�ساب /احل�سابات التي حتتفظ بها لدى بنك �أبوظبي التجاري يف دولة
الإمارات العربية املتحدة والتي ميكن الو�صول �إليها من خالل اخلدمات مبا يف ذلك �أي ح�ساب جديد/
ح�سابات جديدة يتم فتحه /فتحها من وقت �إىل �آخر.
«�صاحب احل�ساب» ويعني �أي جهة تكون قد دخلت يف عقد مع البنك بخ�صو�ص اخلدمات وحتتفظ
بح�ساب /ح�سابات ب�إ�سمها اخلا�ص �أو بح�ساب م�شرتك /ح�سابات م�شرتكة يجوز لبنك �أبوظبي التجاري
الت�صرف بخ�صو�صها بنا ًء على التعليمات ال�صادرة عن �أي �شخ�ص واحد �أو �أكرث منهم.
«درهم الإمارات» ويعني عملة درهم الإمارات ،العملة القانونية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
«تعديل خطابات اعتماد الإ�سترياد /خطابات ال�ضمان ال�صادرة» ويعني الطلب القيا�سي
امل�ستخدم بوا�سطة البنك لإدخال �أي تعديالت على خطابات اعتماد الإ�سترياد /خطابات ال�ضمان ال�صادرة
كما ويتم تعديله من وقت �إىل �آخر بوا�سطة البنك.
«طلب» ويعني ،ح�سبما يتطلب �سياق الن�ص� ،أي طلب واحد �أو �أكرث للح�صول على خطاب اعتماد للإ�سترياد
�أو تعديل خطاب اعتماد للإ�سترياد /خطاب �ضمان �صادر �أو طلب حتويل خطاب اعتماد ت�صدير �أو طلب
للح�صول على خطاب �ضمان �صادر �أو التنازل عن خطاب �ضمان م�ستلم �أو طلب للح�صول على �ضمان �شحن
�أو طلب وخطاب تعوي�ض حل�سم الكمبياالت و�/أو �أي طلب �أو م�ستند �آخر يجوز للبنك ،ح�سب تقديره� ،أن

يطلبه من �صاحب احل�ساب �أو ي�سمح ل�صاحب احل�ساب بتقدميه �إىل البنك عرب الإنرتنت.
«طلب وخطاب تعوي�ض حل�سم الكمبياالت» ويعني النموذج القيا�سي امل�ستخدم بوا�سطة البنك
بخ�صو�ص طلب وتعوي�ض ح�سم الكمبياالت ح�سبما يتم تعديله من وقت �إىل �آخر بوا�سطة البنك.
«طلب خطاب اعتماد للإ�سترياد» ويعني النموذج القيا�سي امل�ستخدم بوا�سطة البنك لطلب �إ�صدار
اعتماد م�ستندي نهائي ال رجعة عنه ح�سبما يتم تعديله من وقت �إىل �آخر بوا�سطة البنك.
«طلب خطاب �ضمان �صادر» ويعني النموذج القيا�سي امل�ستخدم بوا�سطة البنك لطلب �إ�صدار خطاب
�ضمان ح�سبما يتم تعديله من وقت �إىل �آخر بوا�سطة البنك.
«التنازل عن خطاب �ضمان م�ستلم» ويعني النموذج القيا�سي امل�ستخدم بوا�سطة البنك بخ�صو�ص
التنازل ح�سبما يتم تعديله من وقت �إىل �آخر والذي ي�ستخدمه �صاحب احل�ساب للتنازل ل�صالح البنك عن
حقوق �صاحب احل�ساب مبوجب خطاب �ضمان م�ستلم.
«طلب �ضمان �شحن» ويعني النموذج القيا�سي امل�ستخدم بوا�سطة البنك لطلب �إ�صدار �ضمان �شحن
ح�سبما يتم تعديله من وقت �إىل �آخر بوا�سطة البنك.
«�إجراءات التحقق» ويعني الإجراءات اخلا�صة بالبنك التي قد يطر�أ عليها �أي تغيري من وقت �إىل �آخر يف
ما يتعلق بالتحقق من هوية الأ�شخا�ص امل�ستخدمني للخدمات �أو الذين لديهم �إمكانية الدخول �إىل اخلدمات
من خالل �إجراءات الدخول وتنفيذ �أو ت�صريح بتنفيذ �أي معامالت بخ�صو�ص احل�سابات وخدمات امل�سح
ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات.
«املفو�ض /املفو�ضون بالتوقيع» ويعني ال�شخ�ص /الأ�شخا�ص املعينني بوا�سطة �صاحب احل�ساب
والقادرين على تعيني م�ستخدمني بخ�صو�ص اخلدمات .ويجب �أن تكون التعليمات ال�صادرة عن املفو�ضني
بالتوقيع والتعيينات املنفذة بوا�سطتهم مطابقة لتعليمات ت�شغيل احل�ساب اخلا�ص بك (�شاملة التكليف) مبا
يف ذلك عدد امل�ستخدمني املعينني يف ما يتعلق با�ستخدامك للخدمات وهوية امل�صرحني باملعامالت وما �إذا
كان يجوز للمفو�ض /املفو�ضني بالتوقيع و�ضع �أي حدود مالية على املعامالت املنفذة با�ستخدام اخلدمات.
«البنك» ويعني بنك �أبوظبي التجاري �أو �أي من فروعه.
«يوم م�صريف» ويعني �أي يوم ،با�ستثناء �أيام اجلمعة وال�سبت ،تكون البنوك مفتوحة فيه ملمار�سة �أعمالها
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
«�ساعات العمل» ويعني �ساعات العمل خالل �أي يوم م�صريف تكون فروع بنك �أبوظبي التجاري مفتوحة
فيها �أمام اجلمهور ملمار�سة الأعمال امل�صرفية.
«امل�صرف املركزي» ويعني م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي امل�ؤ�س�س مبوجب القانون
االحتادي رقم ( )10ل�سنة  1985ب�ش�أن امل�صرف املركزي والنظام املايل وتنظيم الأعمال امل�صرفية.
«ت�أكيد التنازل عن العوائد – خطاب اعتماد للت�صدير» ويعني النموذج امل�ستخدم بوا�سطة البنك
لإبالغ امل�ستفيد اجلديد با�ستالمه لإ�شعار للتنازل من قبل �صاحب احل�ساب عن خطاب اعتماد للت�صدير
ل�صالح امل�ستفيد اجلديد بتلك ال�صيغة املقبولة لدى البنك.
«امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات» ويعني خدمة الإيداع االلكرتوين املتاحة ل�صاحب احل�ساب طبقا
الحكام البند ( )9من هذه الأحكام با�ستخدام اجلهاز واملوقع االلكرتوين.
«منوذج �إ�شرتاك العميل» ويعني منوذج الإ�شرتاك يف خدمات �إدارة النقد (التي ت�شكل الأحكام جزء ًا
منه) حيث تقوم بتحديد ال�صالحيات و�إمكانية الدخول بوا�سطة امل�ستخدمني مع تعريف م�ستويات احلدود
وال�صالحيات املمنوحة لهم لت�شغيل احل�ساب /احل�سابات والذي ينبغي �أن ين�ص على التكليف (ح�سب
التعريف الوارد �أدناه) املحتفظ به لدينا واختيار ا�ستخدامك خلدمات امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات.
«اجلهاز» ويعني جهاز امل�سح ال�ضوئي لل�شيكات املقدم �إىل �صاحب احل�ساب بوا�سطة البائع املعتمد من قبل
البنك لال�ستخدام بوا�سطة �صاحب احل�ساب وم�ستخدميه امل�سميني يف ما يتعلق بخدمات امل�سح ال�ضوئي
لل�شيكات.
الأحكام وال�شروط

2

«ح�سم الكمبياالت» ويعني الت�سهيالت املعرو�ضة من قبل البنك التي يقوم البنك مبوجبها ب�شراء /ح�سم
كمبيالة م�سحوبة ل�صالح �صاحب احل�ساب ومقبولة بوا�سطة �أحد البنوك �أو طرف �آخر مقبول لدى البنك
ح�سب تقديره املطلق.
«امل�ستندات» ويعني امل�ستندات املطلوب تقدميها مبوجب خطاب اعتماد للإ�سترياد.
«حت�صيل م�ستندات الت�صدير» ويعني اخلدمة املعرو�ضة من قبل البنك التي يقوم البنك مبوجبها
بتقدمي امل�ستندات املقدمة من قبل �صاحب احل�ساب ،ب�صفته م�صدر ًا للب�ضائع� ،إىل البنك الذي يتعامل معه
م�ستورد تلك الب�ضائع لإ�صدار التعليمات اخلا�صة بت�سليم تلك امل�ستندات �إىل امل�ستورد �إما عند الدفع �أو عند
قبول امل�ستورد لكمبياالت م�سحوبة بوا�سطة �صاحب احل�ساب.
«�إ�شعار حت�صيل م�ستندات الت�صدير» ويعني اخلطاب املوجه من قبل بنك �أبوظبي التجاري �إىل البنك
الذي يتعامل معه امل�ستورد مرفق ًا به امل�ستندات املقدمة من قبل �صاحب احل�ساب ويحتوي على تعليمات
بخ�صو�ص طريقة ت�سليم تلك امل�ستندات.
«خطاب اعتماد للت�صدير» ويعني االعتمادات امل�ستندية ال�صادرة ل�صالح �صاحب احل�ساب بوا�سطة
بنك �آخر والتي يعزز البنك الدفع مبوجبها.
«نظام مقا�صة �صور ال�شيكات» ويعني نظام مقا�صة �صور ال�شيكات املو�ضوع وامل�شغل من قبل امل�صرف
املركزي.
«�شيك م�صور» ويعني �أي �شيك مطابق لل�شروط مقدم �إىل البنك بوا�سطة �أي م�ستخدم ي�ستعمل خدمات
امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات.
«مدير التطبيق» ويعني �أي �شخ�ص يقوم ،بالنيابة عن البنك ،بتقدمي البنود املتعلقة ب�إجراءات الدخول
�إىل كل م�ستخدم ويقوم بت�أ�سي�س �إمكانية دخول امل�ستخدمني �إىل اخلدمات.
«حت�صيل م�ستندات الإ�سترياد» ويعني اخلدمة املقدمة من قبل البنك التي يقوم مبوجبها بتح�صيل
امل�ستندات من البنك الآخر الذي يتعامل معه �صاحب احل�ساب وت�سليم تلك امل�ستندات �إىل �صاحب احل�ساب
طبق ًا لأحكام �إ�شعار حت�صيل م�ستندات الإ�سترياد.
«�إ�شعار حت�صيل م�ستندات الإ�سترياد» ويعني خطاب الإ�شعار ال�صادر بوا�سطة البنك �إىل �صاحب
احل�ساب لإبالغه با�ستالم البنك مل�ستندات مبوجب اعتماد م�ستندي م�سحوب ل�صالح �صاحب احل�ساب
وبالأحكام التي يخ�ضع �إليها الإفراج عن تلك امل�ستندات �إىل �صاحب احل�ساب.
«خطاب اعتماد للإ�سترياد» ويعني خطاب االعتماد ال�صادر بوا�سطة البنك ل�صالح امل�ستفيد من خطاب
اعتماد للإ�سترياد.
«امل�ستفيد من خطاب اعتماد للإ�سترياد» ويعني امل�ستفيد من خطاب اعتماد الإ�سترياد كما هو حمدد
يف طلب �إ�صدار خطاب اعتماد للت�صدير.
«تعليمات» ويعني �أي طلب �أو تعليمات ،مر�سلة بوا�سطتك �أو بوا�سطة �أي م�ستخدم� ،إىل البنك لتنفيذ �أي
معاملة مالية من خالل اخلدمات.
«املوقع الإلكرتوين لتقدمي اخلدمات» ويعني �أي موقع �إلكرتوين على الإنرتنت م�ؤ�س�س و�/أو مدار �أو
م�صان بوا�سطتنا �أو بالنيابة عنا لت�سهيل تقدمي اخلدمات �إليك (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر،
املوقع الإلكرتوين للبنك).
«خطاب �ضمان م�ستلم» ويعني خطاب �ضمان �صادر بوا�سطة �أي طرف ثالث ل�صالح البنك ب�صيغة
مقبولة للبنك على �سبيل �ضمان التزامات �صاحب احل�ساب �أو �أي طرف ثالث .ولتفادي اللب�س وفقط �ضمن
�سياق التنازل ،يعني تعبري خطاب ال�ضمان امل�ستلم �أي �ضمان �صادر بوا�سطة طرف ثالث ل�صالح �صاحب
احل�ساب ب�صيغة مقبولة للبنك.
«مكان» ويعني املقر الذي ميار�س منه �صاحب احل�ساب العمل حيث يتم االحتفاظ بكل جهاز بالطريقة
املحددة يف منوذج �إ�شرتاك العميل.

«خ�سارة» ويعني �أي من وكافة املطالبات واملبالغ والطلبات وااللتزامات واخل�سائر والأ�ضرار والتكاليف
والر�سوم و�/أو امل�صاريف (مبا فيها كافة امل�صاريف القانونية) من �أي طبيعة كانت وب�صرف النظر عن
الطريقة التي ن�ش�أت بها �سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو تبعية �أو �إ�ستثنائية �أو غري متوقعة مبا فيها
امل�صاريف القانونية املتكبدة �أثناء الدفاع عن �أي مطالبة �أو طلب �أو �أي �إجراءات قانونية �أخرى.
«التكليف» ويعني ،ح�سبما يتطلب �سياق الن�ص يف الأحكام ،تعليمات ت�شغيل ح�سابك و�/أو خدمات امل�سح
ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات وب�صفة خا�صة هوية املفو�ضني بالتوقيع املطلوبة للت�صريح باملعامالت ،املنطبقة
على احل�سابات وخدمات امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات.
«خطابات ال�ضمان ال�صادرة» ويعني خطابات ال�ضمان ال�صادرة بوا�سطة البنك ل�صالح م�ستفيدين من
الأطراف الثالثة يتم مبوجبها �ضمان التزامات �صاحب احل�ساب مبوجب معاملة واحدة �أو �أكرث.
«�آخر موعد للدفع» ويعني �أن جميع احلواالت املحلية والدولية تخ�ضع �إىل �آخر موعد للدفع يتم �إعالمك
به بوا�سطة البنك .ويتم تنفيذ تعليمات التحويل امل�ستلمة بعد �آخر موعد للدفع بتاريخ اليوم امل�صريف التايل،
و�إن �إنطبق ،يجوز �أن يكون يوم عمل يف دولة امل�ستفيد النهائي.
«رقم التعريف ال�شخ�صي» ويعني رقم تعريف �شخ�صي مكون من �أربعة (� )4أعداد يتم اختياره بوا�سطة
�صاحب احل�ساب قبل �أول ا�ستخدام ويتعني تغيريه دوري ًا .ويكون رقم التعريف ال�شخ�صي مطلوب ًا لتفعيل
جهاز التوكن.
«املن�صة» ويعني املوقع الإلكرتوين لتقدمي اخلدمات و�/أو التطبيق امل�صريف على الإنرتنت (مبا يف ذلك،
على �سبيل املثال ال احل�صر ،بروكا�ش وبروتريد).
«�شيك مطابق لل�شروط» ويعني �أي �شيك (مبا يف ذلك ال�شيكات ال�شخ�صية و�شيكات ال�شركات وال�شيكات
امل�صرفية و�أوامر الدفع) مقبول للإيداع والتح�صيل ح�سب ر�أي البنك املطلق على �أ�سا�س ال�سيا�سات
ال�صادرة بوا�سطة البنك من وقت �إىل �آخر و�أنظمة امل�صرف املركزي املتعلقة بنظام مقا�صة ال�شيكات
امل�صورة.
«اللوائح» ويعني �أي قوانني ولوائح وبرامج جزائية (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،برامج
مكتب مراقبة الأ�صول ااخلارجية ( )OFACيف الواليات املتحدة الأمريكية وقانون االمتثال ال�ضريبي
الأمريكي ( ))FATCAالتي يكون البنك مطالب ًا� ،أو قد يرغب طوع ًا ح�سب تقديره ،بااللتزام بها يف
العديد من مناطق االخت�صا�ص الق�ضائي مثل ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،دولة الإمارات العربية املتحدة
واالحتاد الأوروبي واململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية.
«طلب حتويل خطاب اعتماد للت�صدير» ويعني النموذج القيا�سي للطلب امل�ستخدم بوا�سطة البنك
(ح�سبما يتم تعديله من وقت �إىل �آخر بوا�سطة البنك) الذي يجب تعبئته وتقدميه ح�سب الأ�صول بوا�سطة
�صاحب احل�ساب لطلب حتويل حقوق �صاحب احل�ساب يف خطاب االعتماد للت�صدير ل�صالح طرف ثالث.
«�آخر موعد للم�سح ال�ضوئي لل�شيكات» ويعني �أن جميع التعليمات اخلا�صة بامل�سح ال�ضوئي ل�شيكات
ال�شركات تخ�ضع �إىل �آخر موعد حمدد يتم �إعالمك به من قبل البنك .ويتم تنفيذ التعليمات امل�ستلمة بعد
�آخر موعد حمدد للم�سح ال�ضوئي لل�شيكات يف اليوم امل�صريف التايل.
«اخلدمات» ويعني خدمات املعامالت امل�صرفية االلكرتونية لل�شركات التي يتيحها البنك من خالل املوقع
االلكرتوين لتمكني العمالء من �إ�ستالم و�إر�سال املعلومات والتعليمات (مبا فيها ما يتعلق ب�أي ح�ساب �أو
م�سح �ضوئي ل�شيكات ال�شركات وخطابات �إعتماد الإ�سترياد وخطابات �إعتماد الت�صدير وحت�صيل م�ستندات
الإ�سترياد وحت�صيل م�ستندات الت�صدير وخطابات ال�ضمان امل�ستلمة وخطابات ال�ضمان ال�صادرة وكفاالت
ال�شحن وح�سم الكمبياالت) الكرتوني ًا بعد �إمتام �إجراءات الدخول.
«معدات اخلدمات» ويعني �أي بند/بنود يزود البنك �أو طرف ثالث معتمد من قبل البنك �صاحب احل�ساب
بها (�سواء ملرة واحدة �أو دوري ًا) لأغرا�ض الدخول �إىل احل�سابات وا�ستخدامها مبا يف ذلك اجلهاز.
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«�ضمان ال�شحن» ويعني �أي ت�سهيالت يعو�ض البنك مبوجبها �شركة ال�شحن وي�ضمن لها الإفراج عن
الب�ضائع �إىل �صاحب احل�ساب دون تقدمي الن�سخة الأ�صلية من �سند ال�شحن.
«الربجميات» ويعني الربجميات امل�سجلة على �أي جهاز على هيئة رمز ت�شفري فقط و�أي تعديالت �أو
ا�ستبدالت �أو تغيريات �أو حتديثات �أو وثائق مرتبطة بتلك الربجميات مقدمة �إليك من قبل البنك �أو وكالئه
املعتمدين من وقت �إىل �آخر.
«التوكن» ويعني جهاز �إلكرتوين �صغري يقوم ب�إنتاج جمموعة متغرية من الأرقام الع�شوائية املطلوبة لتمكني
امل�ستخدمني من الدخول �إىل اخلدمات.
«امل�صرحون باملعامالت» ويعني ال�شخ�ص املعني /الأ�شخا�ص املعينني بوا�سطتك الذين ميكنهم الت�صريح
باملعامالت املنفذة عرب اخلدمات وح�سبما يكونوا مذكورين بوا�سطة العميل يف منوذج �إ�شرتاك العميل الذي
يحتوي على التكليف امل�ؤ�س�سي ،ويطلق على كل منهم «م�صرح باملعامالت».
«منفذو املعامالت» ويعني �أي �شخ�ص معني � /أ�شخا�ص معينني بوا�سطتك يكون مفو�ض ًا /يكونوا مفو�ضني
بتنفيذ املعامالت من خالل اخل�صم من ح�سابك لدى البنك طبق ًا لنموذج �إ�شرتاك العميل.
«كلمة املرور اخلا�صة باملعاملة» ويعني كلمة املرور املكونة من ثمانية �أرقام التي يزود البنك بها
امل�صرحني باملعامالت املعينني من قبلك.
«�أ .ع .م ».ويعني دولة الإمارات العربية املتحدة.
«امل�ستخدم /امل�ستخدمون» ويعني �أي �شخ�ص ميكنه ا�ستخدام اخلدمات مبا يف ذلك �أي منفذ
للمعامالت و�أي م�صرح باملعامالت و�أي �شخ�ص يتم تعيينه بهذه ال�صفة بتاريخ الحق .ويجب �أن يكون لكل
م�ستخدم هوية م�ستخدم فريدة ورقم تعريف �شخ�صي وجهاز توكن .ويف حالة امل�صرحني باملعامالت ،كلمة
مرور خا�صة باملعاملة .ويجب �أن يكون كل م�ستخدم مفو�ض ًا بوا�سطة �شخ�ص مفو�ض� /أ�شخا�ص مفو�ضني
بالتوقيع وتكون قدرتهم على �أداء املهام والدخول �إىل احل�سابات مقيدة مبا جاء يف تفوي�ض امل�ستخدم
وتفوي�ضات احل�سابات اخلا�صة بهم وقدرتهم على الدخول �إىل اخلدمات عرب �إجراءات الدخول .ويجب
على امل�ستخدمني االلتزام ب�إجراءات التحقق اخلا�صة بالبنك يف ما يتعلق باخلدمات.
«هوية امل�ستخدم» ويعني هوية املعامالت امل�صرفية عرب الإنرتنت املكونة من ثمانية �إىل ع�شرة �أرقام
املحددة للم�ستخدم /امل�ستخدمني بوا�سطة البنك لأغرا�ض التعريف بخ�صو�ص ا�ستخدام اخلدمات بوا�سطة
ذلك ال�شخ�ص /ه�ؤالء الأ�شخا�ص مبا يف ذلك عند بدء جل�سة ا�ستخدام اخلدمات عرب �إجراءات الدخول.
«بائع» ويعني املورد الطرف الثالث املعتمد من قبل البنك وامل�صرف املركزي لتوريد اجلهاز الذي يتم
�إعالمك به من وقت �إىل �آخر.
«نحن» ويعني بنك �أبوظبي التجاري ويكون ل�ضمري امللكية معنى مطابق.
«�أنت» ويعني �أي �صاحب ح�ساب يقبل هذه الأحكام ويوقع منوذج �إ�شرتاك العميل ويكون �ضمري ملكية
املخاطب املعنى املطابق.

 -٢ا�ستعمال اخلدمــات
 1-2قبول الأحكام
		�أ	.بمجرد توقيع نموذج �إ�شتراك العميل و�/أو �إ�ستخدام الخدمة ،تعتبر قد وافقت على
الأحكام و�أي �أحكام و�شروط �أخرى تتعلق بتقديم الخدمات تكون مفرو�ضة من قبل
البنك من وقت �إلى �آخر.
		 ب�	.إ�ستعمالك للخدمات بعد توقيع نموذج �إ�شتراك العميل ي�شير �إلى قبولك للخدمات.
		 جـ	.يجب عليك الت�أكد من التزام جميع الم�ستخدمين والمفو�ضين بالأحكام �أثناء
ا�ستخدامهم للخدمات.

		 د	.بالتوقيع على نموذج �إ�شتراك العميل ،توافق على �أنه �سوف يتم �إر�سال جميع ك�شوف
الح�ساب والإ�شعارات الورقية المتعلقة بح�سابك /ح�ساباتك �إلى عنوانك البريدي
الم�سجل (كما هو مذكور �أعاله) بوا�سطة �شركة لت�سليم البريد �أو من خالل البريد
العادي مرة كل �شهر �أو كما يتم �إبالغك بوا�سطة البنك من وقت �إلى �آخر.
		 هـ�	.إنك توافق على االلتزام بالأحكام بما فيها ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،البند (.)8
وعند وجود �أي تعار�ض �أو ت�ضارب بين �أحكام البند ( )8وبقية الأحكام ،يعتد بالأحكام
الواردة في البند (.)8
		 و�	.إنك تقر بقراءة وفهم الأحكام وال�شروط الواردة في الأحكام بما فيها ،على �سبيل المثال
ال الح�صر ،البند ( .)8كما تفيد وتوافق �أن ا�ستخدامك للخدمات (بما في ذلك ،على
�سبيل المثال ال الح�صر� ،أي طلبات و�/أو معامالت منفذة بوا�سطة البنك بموجب �أي
طلب) يخ�ضع �إلى الأحكام وب�صفة خا�صة الأحكام الواردة.
		 ز�	.أي �أحكام و�شروط خطية �أخرى تتعلق بالح�ساب /الح�سابات �سوف ت�ستمر في الإنطباق
على الح�ساب /الح�سابات .وما لم يوافق البنك على خالف ذلك ،حيثما يكون هناك
تعار�ض �أو ت�ضارب بين تلك الأحكام وال�شروط الأخرى من جهة والأحكام من جهة ،يعتد
بالأحكام.
 2-2الت�صرف بنا ًء على التعليمات
		�أ�	.أنك تطلب منا وتفو�ضنا بما يلي:
الإف�صاح عن معلومات الح�ساب و�أي بيانات �أخرى متاحة عبر الخدمات �إلى �أي
			
مفو�ض بالتوقيع وم�ستخدم ،و
االعتماد على كافة التعليمات ال�صالحة وال�سارية المفعول ب�شكل وا�ضح على �أنها
			
تعليمات مفو�ض بها ح�سب الأ�صول من قبلك و�/أو من قبل م�ستخدميك ،حتى و�إن
كانت تتعار�ض مع �أي تفوي�ضات �أخرى ممنوحة في �أي وقت بخ�صو�ص ح�ساباتك
�أو �ش�ؤونك وخ�صم من ح�ساباتك �أي مبالغ نكون قد دفعناها �أو تكبدناها طبق ًا لأي
تعليمات.
		 ب�	.أنك توافق على �أنه يمكننا االعتماد والت�صرف بنا ًء على �أي تعليمات �صادرة �إلينا بما
فيها خ�صم �أي مبالغ من ح�سابك حتى و�إن لم تكن تلك التعليمات م�صرح بها من قبلك
ما لم يكن قد تم �إ�صدار �إ�شعار بالإف�صاح �أو الخ�سارة �أو اال�ستخدام غير الم�صرح به
لهوية الم�ستخدم المعني �أو رقم التعريف ال�شخ�صي و�/أو جهاز التوكن بتلك ال�صيغة
وبتلك الو�سيلة التي قد يعتبرها بنك �أبوظبي التجاري مر�ضية له ويكون قد ا�ستلمه
خالل تلك الفترة الزمنية المطلوبة ب�شكل معقول من قبل البنك قبل تلك التعليمات
(مع �أخذ بعين االعتبار كافة الظروف ال�سائدة في ذلك الوقت) لتمكين البنك من
�إتخاذ الإجراءات المنا�سبة للحيلولة دون ا�ستالم تلك التعليمات والت�صرف بنا ًء عليها
وتطبيقها .بيد �أن التزامك بالمعامالت �أو التعليمات التي لم يتم الت�صريح بها من قبلك
�سوف يكون محدود ًا بالطريقة المن�صو�ص عليها في البند (� )7أدناه.
ً
		 جـ	.ال تكون التعليمات مقبولة لدينا �إال �إذا كانت م�ستلمة عبر الخدمات وفقا لإجراءات
الدخول .وال يتعين علينا التحقق من �صحة التعليمات.
		 د	.عند ا�ستالمنا تعليمات بخ�صو�ص عدة دفعات من ح�ساب واحد في نف�س اليوم ،يحتفظ
البنك بحق تحديد الترتيب �أو الأولوية التي يتم بها تنفيذ الدفعات.
		 هـ	.عند طلبك ،يبذل البنك جهود ًا معقولة لإيقاف �أو ت�أخير تنفيذ التعليمات ،متى كان ذلك
ممكن ًا ،ولكننا ال نتحمل �أي م�س�ؤولية ب�سبب الإخفاق في تلبية �أي طلب من ذلك النوع.
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		 و	.ال نتحمل �أي م�س�ؤولية عن �إخفاق �أي طرف ثالث قد تكون لك ح�سابات لديه �أو �أي
�أطراف �أخرى في تنفيذ �أو ت�أخير تنفيذ تعليماتك �أو عن �أي تق�صير �آخر من جانب �أي
من تلك الأطراف عند تنفيذ تعليماتك ال�صادرة �إليهم لأي �سبب كان.
		 ز�	.أنت م�س�ؤول عن ت�أكد جميع الم�ستخدمين من دقة واكتمال التعليمات ،وال نتحمل �أي
م�س�ؤولية عن عدم قيامك بذلك .وفي حالة ا�ستالم تعليمات غام�ضة �أو متعار�ضة مع
�أي تعليمات �أخرى �صادرة �إلى بنك �أبوظبي التجاري ،يحتفظ البنك بحق الإعتماد
والت�صرف بنا ًء على �أو تنفيذ �أي تعليمات بما يتنا�سب مع �أي تف�سير منا�سب يعتقد �أي
م�س�ؤول �أو موظف بالبنك بح�سن نية �أنه التف�سير ال�صحيح� ،أو رف�ض الت�صرف بنا ًء على
تلك التعليمات �أو رف�ض تنفيذ تلك التعليمات حتى و�صول تعليمات جديدة بال�شكل �أو
الطريقة المطلوبة من قبل البنك �أو المقبولة لديه.
		 ح	.يجوز لبنك �أبوظبي التجاري �إعادة �ضبط �أو �إ�ستبدال هوية الم�ستخدم ،ح�سبما تكون
الحالة ،الخا�صة ب�أي من �أو كافة الم�ستخدمين في �أي وقت وذلك بموجب توجيه �إ�شعار
خطي �إليك.
 3-2ت�أخي ــر �أو رف�ض الت�صرف بنا ًء على التعليمات وعدم توفر الخدمة
	�أ	.يجوز لنا رف�ض الت�صرف بنا ًء على �أي تعليمات �إذا تخطت المعاملة �أي قيمة معينة �أو �أي حد
�آخر �أو عند علمنا �أو �شكنا بوجود انتهاك لأمن المعلومات .و�سيتم �إبالغك ب�أي تغييرات قد
تطر�أ على تلك الحدود كما وعندما تحدث تلك التغييرات.
ب�	.أنك توافق على �أنه يجوز لبنك �أبوظبي التجاري �إرجاء الت�صرف بنا ًء على �أي تعليمات �أو طلب
المزيد من المعلومات قبل الت�صرف بنا ًء على �أي تعليمات.
جـ	.يجوز لنا (ولكن دون التزام) �إيقاف �أي خدمات نقدمها لك دون توجيه �أي �إ�شعار �إليك عندما
نعتبر ذلك �ضروري ًا �أو مرغوب ًا ب�سبب �أنظمة وعمليات البنك ،ومع �أخذ الظروف الأخرى
ال�سائدة عندئذ بعين االعتبار ،ال نكون ملزمين ب�أي خ�سارة قد تن�ش�أ عن �أي ت�أخير من جانبنا
في تنفيذ �أو الت�صرف بنا ًء على �أي تعليمات.
د	.نحن �سنبذل مجهودات معقولة لإبالغك عبر الخدمات و�/أو الموقع الإلكتروني لتقديم
الخدمات في حال �أ�صبحت �أي خدمة مقدمة �ضمن �إطار الخدمات غير متاحة .و�إذا كنا قد
فر�ضنا �أي ر�سوم من�صو�ص �صراحة �أنها مرتبطة تحديد ًا بخدمة معينة «ر�سوم الخدمة» ،و�إذا
كانت تلك الخدمة غير متاحة ،يتم عندئذ رد ر�سوم الخدمة �إليك (لتفادي اللب�س ،هذا ال
يعني �أي ر�سوم دورية نتقا�ضاها نظير الخدمات طبقا لأحكام البند (� )10أدناه) .وبخالف رد
الر�سوم المذكورة ،ف�إننا ال نتحمل �أي م�س�ؤولية �أخرى بهذا الخ�صو�ص تجاهك.
 4-2توقيت تنفيذ التعليمات
ً
		�أ	.من حين لآخر ،قد ي�ستغرق تنفيذ بع�ض التعليمات وقتا (على �سبيل المثال ،ب�سبب تنفيذ
�أعمال ال�صيانة) وال يتم تنفيذ �أي تعليمات بالتزامن مع �أي تعليمات �صادرة بوا�سطة �أي
م�ستخدم .و�إذا �أ�صدر الم�ستخدمين التابعين لك تعليمات تق�ضي:
بت�سديد �أي دفعة من �أي ح�ساب بتاريخ يوم م�صرفي ولكن بعد �آخر موعد للدفع ،يتم تنفيذ
		
تلك التعليمات بتاريخ اليوم الم�صرفي التالي ،و
بتحويل مبلغ بدرهم الإمارات �إلى �أي ح�ساب لي�س محتفظ ًا به لدى بنك �أبوظبي التجاري
		
�سواء بعد �آخر موعد للدفع �أو في �أي يوم غير م�صادف ليوم م�صرفي ،ال يتم تنفيذ تلك
التعليمات حتى اليوم الم�صرفي التالي ،و
بتحويل مبلغ ب�أي عملة (بخالف درهم الإمارات) �إلى ح�ساب لدى �أي بنك �آخر بعد �آخر
		
موعد للدفع ،يتم تنفيذ المعاملة في اليوم التالي والذي يجب �أن يكون يوم ًا م�صرفي ًا في

( )1الإمارات العربية المتحدة و( )2البلد المحتفظ الم�ستفيد فيه بح�سابه و( )3المركز
المالي للعملة المعنية.

�	-3أ�صحاب التوقيع المعتمد وتغيير التكليف:
	1-3لأغرا�ض البند ( )3هذا ،يعني م�صطلح «تغيير التكليف» �أي �إ�ضافة �أو تنحية �أو حذف �أو تبديل
لأي �شخ�ص ك�صاحب توقيع معتمد �أو �إجراء �أي تعديل �أو تغيير �أو مراجعة في نطاق �أو مدى �أو
حدود ال�صالحيات الممنوحة بوا�سطتك لأي من المفو�ضين بالتوقيع.
	٢-3ال يكون بنك �أبوظبي التجاري ملزم ًا ب�أي �شكل مهما كان بالت�صرف بناء على وتطبيق �أي تغيير
في التكليف:
		�أ	.ما لم ي�ستلم �إ�شعار ًا خطي ًا بتغيير التكليف محرر ًا ب�صيغة محددة من قبل البنك �أو
مقبولة لديه وبما يتوافق مع الإجراءات الت�شغيلية في بنك �أبوظبي التجاري ،و
		 ب	.ما لم وحتى يت�أكد البنك من �أن تغيير التكليف م�صرح به ح�سب الأ�صول من قبلك ،و
		 جـ	.في حالة ت�أكد البنك من �أن تغيير التكليف م�صرح به ح�سب الأ�صول بوا�سطتك ،البد
من مرور تلك الفترة الزمنية المعقولة والمطلوبة (مع �أخذ كافة الظروف ال�سائدة
عندئذ بعين االعتبار) لتمكين البنك من �إتخاذ الإجراءات المنا�سبة للت�صرف بنا ًء على
وتطبيق تغيير التكليف.
	3-3عند �إخطارك بنك �أبوظبي التجاري ،خالل ثالثة (� )3أيام م�صرفية ،ب�أي قرار �إتخذه مجل�س
�إدارة م�ؤ�س�ستك �أو عن �أي وثيقة قمت بتوقيعها ( )1ت�صرح لأي �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص باتخاذ
�أي �إجراء �أو الدخول في �أي اتفاقية بالنيابة عنك �أو ( )2تمنح �أي �صالحية لأي �شخ�ص �أو
�أ�شخا�ص بالت�صرف بالنيابة عنك ،يحق لبنك �أبوظبي التجاري �إفترا�ض �أنه قد تم منح هذه
ال�صالحية �إلى ذلك ال�شخ�ص /ه�ؤالء الأ�شخا�ص ولن يتم �إلغا�ؤها بوا�سطتك حتى تقوم بتوجيه
�إ�شعار خطي بذلك الإلغاء �إلى البنك.
	4-3يجب عليك ذكر التكليف في نموذج �إ�شتراك العميل في الق�سم الخا�ص بالت�صريح في
النموذج.

 -4الم�س�ؤوليات العامة للبنك

 1-4يكون البنك م�س�ؤو ًال عن ما يلي:
		�أ	.توفير خدمة دعم هاتفي خالل �ساعات العمل العادية فيما يتعلق با�ستعمالك للخدمة ،و
		 ب	.مع مراعاة �أحكام البند ( )2والبند ( ،)8الت�صرف بنا ًء على �أي تعليمات م�ستلمة عبر
الخدمات ،و
		 جـ .تزويد الم�ستخدم /الم�ستخدمين بالأذونات الم�صرح بها من قبلك ،و
		 د .تزويد كل م�ستخدم بهوية م�ستخدم ،و
		 هـ	.تزويدك بالكمية المطلوبة من �أجهزة التوكن .ويتم تزويد كل م�ستخدم بجهاز «توكن»
واحد طبق ًا لهذه الأحكام ،عند �إقتناعنا ب�أنه قد تم الوفاء ب�إجراءات التحقق.
	2-4يجوز لبنك �أبوظبي التجاري من وقت �إلى �آخر توفير �إر�شادات للت�أكد من �أمن رقم التعريف
ال�شخ�صي و�/أو هوية الم�ستخدم و�/أو جهاز التوكن وذلك بالإ�ضافة �إلى م�س�ؤولياتك الأمنية
المذكورة في البند (� )6أدناه .علم ًا ب�أن تلك الإر�شادات تقدم �أمثلة فقط على الإجراءات
الأمنية بيد �أنه يتم تحديد �أي م�س�ؤولية من جانبك بخ�صو�ص المعامالت غير الم�صرح بها
طبق ًا لأحكام البند (� )7أدناه.
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 -5م�س�ؤولياتك العامة
 1-5تتحمل وحدك وب�صفة ح�صرية الم�س�ؤولية عن ما يلي:
		�أ�	.إمتالك و�صيانة �أي معدات مطلوبة لتمكين م�ستخدميك من الدخول ب�صفة م�ستمرة
�إلى الخدمات وا�ستخدام الخدمات (بما فيها على �سبيل المثال ال الح�صر ،معدات
الخدمات) ،والت�أكد من �أن جميع معدات الخدمات متوافقة مع الموقع االلكتروني وقادرة
على �أداء وظائفها مع الموقع االلكتروني وعن �أنظمة مكافحة الفيرو�سات في �أجهزة
الحا�سب الآلي الخا�صة بك والإجراءات الأمنية �شاملة الحماية الكافية للمعلومات و/
�أو المعدات ون�سخ �إحتياطية من البيانات و�/أو المعدات واتخاذ الإحتياطات المعقولة
لم�سح وحماية الأنظمة الداخلية لأجهزة وتطبيقات الحا�سب الآلي الخا�صة بك من �أي
فيرو�سات �أو خ�صائ�ص مدمرة �أخرى ،و
		 ب	.االلتزام بالأحكام عند ت�شغيل الح�ساب /الح�سابات بما في ذلك ،على �سبيل المثال ال
الح�صر� ،إجراءات التحقق و�/أو متطلبات التكليف ،و
		 جـ	.ت�صرفات جميع الم�ستخدمين بما في ذلك ق�صرا�ستخدام الخدمات وحق الدخول �إليها
على ه�ؤالء الم�ستخدمين ،و�أي واجبات �أمنية و�/أو التزامات �أو تعهدات عامة فيما يتعلق
با�ستخدام الخدمات كما هي محددة في هذه الأحكام ،و
		 د	.دقة كافة المعلومات المر�سلة �إلى �أنظمتنا بوا�سطة الم�ستخدم /الم�ستخدمين ،و
		 هـ .ا�ستعمال الخدمات طبق ًا لتوجيهاتنا ،و
		 و	.في حال ترك �أي م�ستخدم العمل لديك �أو �إذا �سحبت عنه �إذن ا�ستعمال الخدمات:
�إخطارنا خطي ًا على الفور عند ترك �أحد الم�ستخدمين العمل لديك �أو �إذا �سحبت
			
منه �إذن ا�ستخدام الخدمات حتى نتمكن من �إبطال �صالحيته �أو تحديث �إجراءات
التحقق فيما يتعلق بذلك الم�ستخدم ،و
�سحب من ذلك الم�ستخدم جهاز التوكن و�إعادته �إلينا.
			
		 ز .مراجعة �سجالت وك�شوفات ح�ساباتك بدقة عند ا�ستالمها ،و
		 ح	.الت�أكد من عدم تدخل ذلك الم�ستخدم /الم�ستخدمين في �أو �إلحاق ال�ضرر (�أو محاولة
التدخل في �أو �إلحاق ال�ضرر) بمعدات الخدمات ،و
�إبالغ البنك فور ًا في حالة فقدان �أو �سرقة �أي معدات خدمات �أو �إذا تبين لك �أو
			
�ساورك �شك في ا�ستخدام �أي طرف ثالث غير م�صرح له لمعدات الخدمات �أو في
حيازة ذلك الطرف لمعدات الخدمات ،و
مراقبة ا�ستخدام معدات الخدمات والت�أكد من عدم �إمكانية دخول �أي �شخ�ص غير
			
م�صرح له �إليها �أو ا�ستخدامها ،و
		 ط	.الت�أكد من عدم �إدخال �أي تغييرات على معدات الخدمات دون موافقة خطية م�سبقة من
البنك ،و
		 ي	.الت�أكد من �أن الم�ستخدمين هم فقط الذين يمكنهم ا�ستخدام معدات الخدمات و�إ�صدار
تعليمات بذلك.

�	-6إجراءات الدخول والواجبات الأمنية والفنية
� 1-6إجراءات الدخول
		�أ	.يقوم البنك ،من وقت لآخر ،بو�ضع وتطبيق �إجراءات لتمكين الم�ستخدمين من الدخول
�إلى الخدمات واال�ستفادة منها ح�سب التعيينات والأذونات المحددة من قبل المفو�ضين
بالتوقيع («�إجراءات الدخول») بغر�ض �إما:

الح�صول على �أو ا�ستخدام �أي خدمة يتم عر�ضها �أو ت�صبح متاحة بوا�سطة البنك
			
من خالل الخدمات ،و
�إتاحة ومعاينة والح�صول على معلومات وفق ما ي�سمح به البنك (�سواء بخ�صو�ص �أي
			
ح�ساب �أو خالفه) ،و
�إ�صدار �أو تنفيذ �أو �أداء و�/أو �إر�سال و�/أو الت�صريح ب�أي تعليمات �أو �أي �شكل �آخر من
			
االت�صاالت �إلى البنك ،مع مراعاة هذه الأحكام.
		 ب	.تت�ضمن �إجراءات الدخول الموجودة حالي ًا الخطوات التالية للتثبت من الهوية:
يقوم مدير التطبيق بتزويد كل م�ستخدم مبا�شرة بهوية م�ستخدم ،و
			
يقوم مدير التطبيق بتزويد كل م�ستخدم بجهاز توكن م�ستقل ،حيث يتعين على
			
الم�ستخدم اختيار رقم التعريف ال�شخ�صي المبدئي ،و
يح�صل كل م�ستخدم على حق الدخول �إلى الخدمات عن طريق الت�سجيل في
			
الخدمات من خالل:
				 � .١إدخال رقم التعريف ال�شخ�صي المختار لبدء تفعيل جهاز التوكن ،و
				  .٢ت�سجيل هوية الم�ستخدم في موقع بدء الت�شغيل الآمن للدخول �إلى الخدمات
بالإ�ضافة �إلى الرقم الذي تم �إنتاجه ع�شوائي ًا بوا�سطة جهاز التوكن في حقل
كلمة المرور ،و
				  .٣ال�ضغط على زر «�( »submitإر�سال) للح�صول على رمز التحقق من �صحة
هوية الموقع الإلكتروني ومن ثم ال�ضغط على زر «( »arrowال�سهم) حتى
يتم عر�ض رقم مكون من �أربعة �أرقام على جهاز التوكن ،و
				  .٤الت�أكد من �أن الرقم الثاني الظاهر على جهاز التوكن مطابق للرقم المعرو�ض
على ال�شا�شة وعندئذ ال�ضغط على زر «( »confirmationالت�أكيد)
الظاهر على �شا�شة جهاز التوكن بغر�ض:
الدخول �إلى وم�شاهدة والح�صول على المعلومات التي ي�سمح بها البنك
					
(�سواء كانت متعلقة بالح�ساب �أو خالفه) ،و
بدء ،ولكن لي�س �إ�صدار �أو �أداء �أو �إر�سال �أي تعليمات �إلى البنك ،و
					
تنفيذ �أو �أداء �أو �إر�سال كل م�صرح بمعاملة لتعليمات ت�ؤكد قبول تنفيذ
					
التعليمات عن طريق �إدخال الرمز الع�شوائي الظاهر على جهاز التوكن
المحدد لكل م�ستخدم معين.
�	2-6أجهزة التوكــن
		�أ	.ي�سلم مدير التطبيق جهاز «توكن» واحد مجان ًا مبا�شرة لكل م�ستخدم لتمكينه من
اال�ستفادة من الخدمات.
		 ب	.يظل جهاز التوكن في جميع الأوقات ملكية خال�صة للبنك .وفي حال احتياجك لجهاز
توكن بديل يجوز �أن يطلب منك البنك دفع ر�سوم مقابل كل جهاز توكن يتم ا�ستبداله.
		 جـ	.يجب على الم�ستخدمين االحتفاظ في جميع الأوقات ب�أجهزة التوكن في مكان �آمن وعدم
ت�سليمها �أبدا لأي م�ستخدمين غير م�صرح لهم �أو تبادل �أجهزة التوكن بين م�ستخدم
و�آخر.
		 د	.يجوز للبنك �إلغاء هوية الم�ستخدم �أو رقم التعريف ال�شخ�صي و�/أو جهاز التوكن
بخ�صو�ص �أي م�ستخدم في �أي وقت دون �إخطار �إذا اعتقد بوجود �إ�ساءة ا�ستخدام لهوية
الم�ستخدم �أو رقم التعريف ال�شخ�صي و�/أو �إ�ساءة �إ�ستخدام لجهاز التوكن �أو �أي مخالفة
للإجراءات الأمنية �أو ا�ستخدام غير م�صرح به للخدمات.
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		 هـ	.يجب عليك الت�أكد من �إعادة �إلى البنك �أي جهاز توكن تم �صرفه �أو توفيره بوا�سطة
البنك �إلى �أي م�ستخدم (� )1إذا طلب البنك ذلك �أو ( )2فور توقفك عن ت�شغيل �أو
االحتفاظ ب�أي ح�ساب لدى البنك �أو ( )3عند �إنهاء الخدمات.
		 و	.يبذل البنك كافة المجهودات المعقولة للت�أكد من �أن �أجهزة التوكن التي تم �إ�صدارها
�إليك بوا�سطة البنك تعمل بال�شكل ال�ضروري الالزم لل�سماح بالدخول �إلى الخدمات .كما
توافق �أنت و�/أو م�ستخدموك المعنيون على �إبالغنا فور ًا في حالة تعطل �أي جهاز توكن
عن العمل بال�شكل ال�صحيح.
		 ز	.ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن مخالفة �أي من الأحكام ال�ضمنية المتعلقة بالنوعية
المر�ضية �أو قابلية ت�سويق �أو مالءمة �أي جهاز توكن لأي غر�ض معين.
 3-6م�س�ؤولياتك الأمنية والفنية
		�أ .تتحمل وحدك الم�س�ؤولية عن �ضمان:
عدم قيام (�أو محاولة) �أي من الم�ستخدمين ب�إتالف �أو العبث ب�أي هوية م�ستخدم
			
�أو رقم تعريف �شخ�صي �أو جهاز توكن �أو بيانات �أو برامج مرتبطة بالخدمات.
احتفاظ جميع الم�ستخدمين بهوية الم�ستخدم ورقم التعريف ال�شخ�صي و�/أو �أجهزة
			
التوكن في مكان �آمن والحفاظ على �سرية كافة هذه الأ�شياء في جميع الأوقات
واتخاذ الخطوات ال�ضرورية لمنع اال�ستخدام غير الم�صرح به لأي منها .وب�صفة
خا�صة يجب على الم�ستخدمين:
				  .١عدم كتابة �أو ت�سجيل ب�أي طريقة �أخرى هوية الم�ستخدم و�/أو رقم التعريف
ال�شخ�صي بطريقة �أو ب�شكل يمكن �أي �شخ�ص �آخر من معرفتها ،وعدم ت�سجيل
هوية الم�ستخدم �أو رقم التعريف ال�شخ�صي مع ًا ،و
				  .٢عدم االحتفاظ ب�أجهزة «توكن»مع �أي ت�سجيل لهوية الم�ستخدم �أو رقم التعريف
ال�شخ�صي ،و
				  .٣عدم اطالع �أي �شخ�ص �آخر على هوية الم�ستخدم �أو رقم التعريف ال�شخ�صي
بما في ذلك موظفينا و�/أو �أي م�ستخدم �آخر /م�ستخدمين �آخرين �أو
موظفيك ،و
				  .٤عدم �إعطاء جهاز التوكن لأي �شخ�ص �آخر بما في ذلك موظفينا و�/أو �أي
م�ستخدم �آخر /م�ستخدمين �آخرين �أو موظفيك ،و
				 � .٥إتالف �أي ر�سالة م�ستلمة منا تتعلق بهوية الم�ستخدم �أو رقم التعريف
ال�شخ�صي في �أ�سرع وقت ممكن بعد اال�ستالم ،و
				  .٦عدم اال�ستجابة لأي ر�سائل بالبريد الإلكتروني تطلب معلومات �سرية� ،إذ �أن
البنك ال ي�ستخدم البريد الإلكتروني لإر�سال �أو طلب معلومات ذات طبيعة
ح�سا�سة مثل هوية الم�ستخدم �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو ت�أكيد البيانات
ال�شخ�صية.
		 ب�	.أنت الم�س�ؤول ح�صري ًا عن �إخطار البنك مبا�شرة في حال ( )1فقدان �أو �سرقة هوية
الم�ستخدم �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو جهاز التوكن �أو �أي عن�صر �آخر ي�ستخدم في
�إجراءات الدخول� ،أو (� )2إذا تبين لك �أو �ساورك ال�شك في �أن �شخ�ص �آخر يعرف هوية
الم�ستخدم �أو رقم التعريف ال�شخ�صي العائدة �إلى الم�ستخدمين �أو و�ضع تحت ت�صرفه
جهاز التوكن �أو قام با�ستخدام غير م�صرح به للخدمات .وعند ا�ستالم هذا الإخطار،
يقوم البنك ب�إلغاء هوية الم�ستخدم و�/أو رقم التعريف ال�شخ�صي الخا�ص بالم�ستخدم
المعني /الم�ستخدمين المعنيين وعمل الترتيبات الالزمة لتزويدهم بعنا�صر بديلة.

 4-6تعهدات عامـة
		�أ�	.أنك تتعهد �أي�ض ًا بما يلي:
اتخاذ كافة الخطوات الالزمة ال�ستعادة البيانات والمعلومات في حالة الكوارث بما
			
في ذلك تخزين البيانات الم�سجلة في الخدمات خارج الموقع ،و
عدم ن�شر �أو الإف�صاح عن �أو �إتاحة الخدمات ب�أي طريقة �آخري لأي �شخ�ص بخالف
			
الم�ستخدم /الم�ستخدمين ،و
عدم ا�ستخدام �أو الإف�صاح عن �أي مواد و�/أو معلومات متعلقة بالخدمات غير تلك
			
ال�ضرورية للو�صول �إلى الخدمات واال�ستفادة منها ،و
الرد فور ًا على كل اال�ستف�سارات واالت�صاالت من البنك فيما يتعلق بالخدمات �أو �أي
			
تعامالت منفذة �أو خدمات متوفرة من خالل الخدمات ،و
ال�سماح لمدققي الح�سابات بالبنك و�أي موظفين م�صرح لهم بمعاينة واالحتفاظ
			
ب�سجالتك و�/أو ن�سخ البيانات لغر�ض التحقق من �صحة �أو الم�صادقة على
المدفوعات الم�ضافة �إلى ح�ساباتك والمخ�صومة منها ،و
�إخطارنا على الفور� ،أو �إن كان ذلك خارج �ساعات العمل ،فور مبا�شرة البنك للعمل
			
في اليوم الم�صرفي التالي ،بما يلي:
				 � .١أي اختالف �أو خط�أ �أو ت�ضارب فيما يتعلق با�ستخدام الخدمات بما في ذلك
�أي خط�أ في �أي معامالت منفذة با�ستخدام الخدمات� ،أو
				 � .٢إف�صاح �أي �شخ�ص عن هوية الم�ستخدم �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو
ا�ستخدام �أي �شخ�ص غير م�صرح له لجهاز توكن� ،أو
				 � .٣أي و�صول �أو ا�ستخدام غير م�صرح به للخدمات مهما كان� ،أو
				  ٤ا�ستالم �أو ا�سترجاع �أي بيانات �أو معلومات من خالل ا�ستخدام الخدمات لم
يق�صد �إر�سالها �إليك .و�إ�ضافة لذلك ،يجب عليك حذف �أو �إتالف و�/أو الت�أكد
من حذف �أو �إتالف تلك البيانات والمعلومات.
عدم ا�ستعمال الخدمات في �أي �أغرا�ض غير قانونية �أو غير م�صرح بها ،و
			
عدم ال�سماح لأي �شخ�ص بخالف الم�ستخدمين بحيازة جهاز التوكن ،و
			
عدم محاولة تحويل �إلى الموقع الإلكتروني لتقديم الخدمات �أي مواد من �أي نوع كان
			
تحتوي على فيرو�س �أو برمجيات من �ش�أنها �إلحاق الأذى بجهاز الحا�سب الآلي وعدم
محاولة تغيير محتويات الموقع الإلكتروني لتقديم الخدمات ب�أي طريقة �أخرى ،و
الدفع فور ًا �إلى البنك بخ�صو�ص �أي معدات خدمات ،خالل ثالثة (� )3أيام عمل
			
من تاريخ ا�ستالم طلب خطي للدفع من قبل البنك �أو بتلك الطريقة التي يوجه بها
البنك من وقت �إلى �آخر .وتفو�ض البنك بخ�صم �أي ر�سوم تتعلق بتوفير معدات
الخدمات من الح�سابات ،و
عدم ا�ستخدام الخدمات لتنفيذ �أي معامالت مع �أطراف ثالثة ،ب�صورة مبا�شرة �أو
			
غير مبا�شرة ،يمكن �أن ت�ؤدي �إلى مخالفة اللوائح.
		 ب�	.أنك تفهم وتوافق �أن ال البنك وال موظفيه �أو �شركاته الحليفة �أو موظفيها يتحملون �أي
م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة تتكبدها في ما يتعلق بالخدمات و�/أو المن�صة بما في ذلك على
�سبيل المثال ال الح�صر:
�أي خلل �أو خط�أ �أو حذف �أو �إغفال �أو ت�أخير �أو عطل �أو انقطاع �أو ت�شغيل غير مالئم
			
�أو عدم دقة في عمليات الخدمات ،و�/أو
عدم توافرية �شبكة الإنترنت و�/أو المن�صة ،و�/أو
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�أي خ�سائر �أو �أ�ضرار �أو تلف قد ي�صيب �أجهزة �أو برمجيات العميل �أو �أي �أنظمة
			
معالجة بيانات �أخرى نتيجة ال�ستعمال الخدمات ،و�/أو
ا�ستخدام البريد الإلكتروني �أو �أي و�سائل ات�صاالت �أخرى غير �آمنة لإر�سال
			
التعليمات �إلى البنك ،و�/أو
�أي مخالفة لل�سرية تنتج ب�صفة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة عن ا�ستخدامك للخدمات �أو
			
المن�صة ،و�/أو
�أي انقطاع �أو ت�أخير ب�سبب �أي تحديث �أو ا�ستبدال يتم على المن�صة ،و�/أو
			
�أي معلومات غير دقيقة �أو خاطئة مقدمة من قبلك ،و�/أو
			
�أي �أمور �أخرى قد تن�ش�أ لأ�سباب خارجة عن �إرادة و�سيطرة البنك ،و�/أو
			
�أي خ�سائر �أو �أ�ضرار �أو تلف يلحق ب�أجهزة �أو برمجيات �صاحب الح�ساب �أو �أي نظام
			
معالجة بيانات �آخر نتيجة ال�ستخدام معدات الخدمات.
		 جـ�	.إنك توافق على تزويد كل جهاز حا�سب �آلي �شخ�صي م�ستخدم للو�صول �إلى الخدمات بما
يلي:
�أنظمة مكافحة فيرو�سات وجدار ناري محدث من �إ�صدار �أ�صلي ويعمل بكفاءة تامة،
			
و
نظام ت�شغيل من �إ�صدار �أ�صلي يت�ضمن �أحدث الخ�صائ�ص الأمنية ،و
			
مت�صفح مواقع الكترونية من �أحدث الإ�صدارات الأ�صلية.
			

 -7الم�س�ؤولية القانونية عن التعامالت غير الم�صرح بها
	1-7مع مراعاة �أحكام البند (� )3-3أعاله ،في حال فقدان �أي �أموال نتيجة لأي معامالت غير
م�صرح بها من ح�سابك ،تكون �أنت م�س�ؤو ًال عن الخ�سائر التي تحدث:
		�أ	.قبل �إخطارك البنك ب�إ�ساءة ا�ستخدام �أو فقدان �أو �سرقة هوية الم�ستخدم �أو رقم
التعريف ال�شخ�صي و�/أو جهاز التوكن �أو �أنها قد �أ�صبحت معروفة ل�شخ�ص �آخر ،و
		 ب�	.إذا كنت قد �ساهمت في حدوث الخ�سارة ب�سبب:
كون ال�سبب الرئي�سي لخ�سارتك عائد ًا �إلى ممار�سات احتيالية �أو الإخفاق في
			
مراعاة الواجبات الأمنية الم�شار �إليها في هذه الأحكام �أو الإهمال الج�سيم الم�ؤدي
�إلى الإخفاق في حماية �أمن و�سرية المعامالت �سواء من جانب موظفيك �أو وكالئك
�أومن جانب �أي �أطراف ثالثة �سواء كانوا �أم لم يكونوا من م�ستخدمي الخدمة� ،أو
الت�أخير غير المبرر من جانبك في �إخطار البنك ب�إ�ساءة ا�ستخدام �أو فقدان �أو
			
�سرقة هوية الم�ستخدم �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو جهاز التوكن الخا�ص ب�أي
م�ستخدم �أو �أنها قد �أ�صبحت معروفة ل�شخ�ص �آخر ،والخ�سارة النا�شئة خالل الفترة
ما بين وقت علمك بتلك الأمور �أو الوقت الذي كان يتعين عليك العلم بتلك الأمور
فيه ووقت �إخطارك البنك بها.
	2-7ال تكون م�س�ؤو ًال عن �أي خ�سارة تحدث:
		�أ	.قبل ا�ستالمك هوية الم�ستخدم �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو جهاز التوكن التي تمكن
الم�ستخدم من تنفيذ جميع �إجراءات الدخول� ،أو
		 ب�	.إذا تمت المعاملة بعد �إخطارك البنك ب�إ�ساءة ا�ستخدام �أو فقدان �أو �سرقة هوية
الم�ستخدم �أو رقم التعريف ال�شخ�صي و�/أو جهاز التوكن �أو �أنها قد �أ�صبحت معروفة
ل�شخ�ص �آخر� ،أو

		 جـ�	.إذا جاءت الخ�سارة نتيجة فقط الحتيال �أو �إهمال من جانب موظفي �أو وكالء البنك� ،أو
		 د	.ب�سبب و�سيلة دخول و�/أو �أي بند م�ستخدم بخ�صو�ص �إجراءات الدخول يكون منتهي
ال�صالحية �أو ملغي �أو معيب �أو مزور� ،أو
		 هـ	.ب�سبب خ�صم نف�س المعاملة بطريقة غير �صحيحة �أكثر من مرة واحدة من نف�س
الح�ساب.
�	3-7إنك توافق على �أنه يجوز للبنك الإف�صاح عن معلومات عنك �أو عن ح�سابك �إلى �أي جهة قانونية
�أو �سلطة تنظيمية �أو �إلى �أي �أطراف ثالثة �أخرى (بما فيها مزودي الخدمات) �إذا �إرت�أى �أن من
�ش�أن ذلك الم�ساعدة على منع �أو �إ�سترداد �أي خ�سائر و�/أو االلتزام بالأنظمة.

�	-8أحكام محددة بخ�صو�ص م�ستندات التمويل التجاري
�	1-8أحكام محددة تتعلق بخطابات اعتماد الإ�ستيراد
		�أ	.يجب عليك تقديم طلب لإ�صدار خطاب اعتماد �إ�ستيراد �أو �أي طلب لتعديل خطاب
اعتماد �إ�ستيراد من خالل تقديم الطلب المنا�سب قبل يوم عمل واحد على الأقل من
التاريخ المطلوب لإ�صدار خطاب اعتماد الإ�ستيراد �أو تعديل خطاب خطاب اعتماد
الإ�ستيراد.
		 ب	.يتم �إ�صدار خطاب اعتماد الإ�ستيراد بال�صيغة والمحتوى والم�ضمون وطبق ًا لتلك
الأحكام وال�شروط التي يقررها البنك.ويخ�ضع خطاب اعتماد الإ�ستيراد �صراحة �إلى
الأعراف والممار�سات الموحدة لالعتمادات الم�ستندية (التعديل  ،2007المن�شور رقم
 600لغرفة التجارة الدولية ،باري�س ،فرن�سا) ح�سبما يتم تعديله من وقت لآخر.
		 جـ	.يكون كل خطاب اعتماد �إ�ستيراد �ساري المفعول لتلك المدة الق�صوى وذلك المبلغ
الأق�صى اللذين يقررهما البنك.
		 د .يتم ا�صدار خطاب اعتماد الإ�ستيراد فقط لإغرا�ض مقبولة لدى البنك.
		 هـ	.مالم يوافق البنك على خالف ذلك خطي ًا ،يتم �شحن الب�ضائع مو�ضوع خطاب اعتماد
الإ�ستيراد لأمر البنك.
		 و	.اليكون البنك خا�ضع ًا لأي التزام باالفراج عن �أي م�ستندات �أو ب�ضائع �أو ت�سديد دفعة
مقدمة من �سعر �شراء الب�ضائع.
		 ز�	.أنك تفو�ض البنك بعمل تغطية ت�أمينية و�/أو تجديد �أي تغطية ت�أمينية منتهية ال�صالحية
على نفقتك �إذا كانت الم�ستندات التت�ضمن بوال�ص �أو �شهادات ت�أمين مقبولة لدى البنك
بخ�صو�ص التكلفة و�أجرة ال�شحن بالإ�ضافة �إلى � %10إ�ضافية على الأقل من تلك القيمة.
		 ح�	.أنك تفو�ض البنك ب�إجراء �أي �إ�ضافات و�/أو تعديالت مطلوبة على الم�ستندات المحددة
بموجب خطاب اعتماد الإ�ستيراد يرى البنك �أنها �ضرورية للت�أكد من االلتزام بالأنظمة
الحكومية المحلية ولكن دون �أي التزام من جانب البنك.
		 ط�	.أنك ت�ؤكد حيازتك لرخ�صة �صالحة و�سارية المفعول لإ�ستيراد الب�ضائع مو�ضوع خطاب
اعتماد الإ�ستيراد ويجب عليك الت�أكد من ا�ستمرار �صالحية تلك الرخ�صة والت�أكد من
�أن الم�ستفيد من خطاب اعتماد الإ�ستيراد وموردو الب�ضائع المذكورون في الطلب غير
مدرجين في القائمة ال�سوداء .كما ت�شهد وت�ؤكد �أن الب�ضائع المذكورة في خطاب اعتماد
الإ�ستيراد غير ممنوعة �أو محظورة من الدخول في ميناء الوجهة.
		 ي�	.أنك تفهم وتوافق �أن البنك اليتحمل الم�س�ؤولية عن �أي ت�صرفات �أو �إغفاالت من جانب
مرا�سله /مرا�سليه �أو من جانب الم�ستفيد  /الم�ستفيدين من خطاب اعتماد الإ�ستيراد
�أو عن وجود �أو نوعية �أو كمية �أو و�صف الب�ضائع والم�ستندات �أو عن �صالحية �أو �صحة
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الم�ستندات �أو التظهيرات الظاهرة عليها �أو عن موعد �أو مكان �أو طريقة تنفيذ ال�شحنة/
ال�شحنات �أو عن �أي �شحنة�/شحنات جزئية �أو غير كاملة �أو عن عدم وجود �أي �شحنة
على الإطالق.
ك�	.أنك تفهم وتوافق �أن البنك اليتحمل �أي م�س�ؤولية عن و�صف �أو �صحة الت�أمين �أو عن
المالءة المالية ل�شركة الت�أمين �أو عن �أي ت�أخير في و�صول الب�ضائع �أو عن �أي خ�سارة
�أو ا�ضرار قد تلحق ب�أي من الب�ضائع اثناء النقل و�/أو بعد و�صولها �أو عن عدم و�صول
الم�ستندات �أو الب�ضائع �أو عن �أي ت�أخير �أو �إخفاق في توجيه �إخطار الو�صول �أو �أي �أخطار
�آخر �أو عن �أي اخطاء �أو �إغفاالت �أو ت�أخيرات فيما يتعلق بت�سليم البريد �أو التلغرافات �أو
الر�سائل البرقية.
ل�	.أنك تتعهد �أي�ض ًا بدفع كافة الأجور والر�سوم الم�ستحقة الدفع طبق ًا لقائمة التعرفة
المعتمدة �إلى وزارة المالية وال�صناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة عو�ض ًا عن
ت�صديق الم�ستندات في حالة عدم تقديم الم�ستفيد من خطاب اعتماد الإ�ستيراد فاتورة
و�شهادة من�ش�أ م�صدقتين ح�سب الأ�صول و�/أو �إذا كان المبلغ المخ�صوم من  /المدفوع
بوا�سطة الم�ستفيد من خطاب اعتماد الإ�ستيراد �أقل من المبلغ الم�ستحق الدفع �إلى
وزارة المالية وال�صناعة.
م�	.أنك توافق �أنه في حالة عدم ا�ستطاعة البنك الت�أكد في �أي وقت معين من مدى
ا�ستفادة الم�ستفيد من خطاب اعتماد الإ�ستيراد من ذلك الخطاب ب�سبب �أي �إنقطاع في
الإت�صاالت مع البلد المتاح فيه خطاب اعتماد الإ�ستيراد �أو لأي �أ�سباب �أخرى �أو ب�سبب
�أي عوائق قد تن�ش�أ من �أي طبيعة كانت ،اليكون لك الحق في طلب الأفراج عن �أي �ضمان
�أو هوام�ش مدفوعة �إلى البنك �أو طلب �إعفائك من �أي التزامات ما لم وحتى يقرر البنك
ح�سب ر�أيه وحده �أن تلك الأ�سباب �أو العوائق �أو العقبات قد زالت و�أنه قد تم ت�سوية
الح�سابات بطريقة تنال ر�ضاء البنك بالكامل.
ن�	.أنك توافق على �أن يتم �إر�سال كافة و�أي من الكمبياالت و�/أو الم�ستندات المقدمة
فيما يتعلق بخطاب اعتماد الإ�ستيراد �إليك بوا�سطة �شركة لت�سليم البريد على نفقتك
وم�س�ؤوليتك الخا�صة .كما تفيد بم�س�ؤوليتك عن دفع �إلى البنك �أي مبلغ �أو مبالغ يكون
البنك قد قام بدفعها �أو يكون قد تم خ�صمها من البنك دون �أو قبل حيازة البنك لتلك
الكمبياالت و�/أو الم�ستندات.
ق�	.أنك تفهم وتوافق �أنه فور ت�أكد البنك من �أن الكمبياالت والم�ستندات الخا�صة بالم�ستفيد
من خطاب اعتماد الإ�ستيراد� ،سواء تم ام لم يتم تداوله ،مطابقة لأحكام و�شروط
الطلب،يقبل البنك الكمبيالة�،أو ح�سبما تكون الحالة ،يقوم بالدفع بموجبها و�إ�ستالم
الم�ستندات.
ر�	.أنك توافق �أن �أي طلب يقدم بوا�سطتك �إلى البنك للإفراج عن الم�ستندات مقابل الدفع
و�/أو بموجب �إي�صال الأمانة المعني و�/أو بموجب قبول و�/أو الدفع الم�ؤجل ،يعتبر �أنه
ي�شكل قبوال من جانبك للم�ستندات وي�شكل تفوي�ضا نهائيا الرجعة عنه �إلى البنك بخ�صم
من ح�سابك بتاريخ الإ�ستحقاق كافة المبالغ الم�ستحقة للبنك فيما يتعلق بخطاب اعتماد
الإ�ستيراد .كما توافق ،في حالة عدم وجود مبالغ كافية بتاريخ الإ�ستحقاق في ح�سابك �أو
في حالة تخطي ح�ساباتك لأي حد لت�سهيالت ال�سحب على المك�شوف المعتمدة من قبل
البنك ،يجوز للبنك ت�صنيف �أي من تلك المبالغ على �أنها مبالغ فات موعد ا�ستحقاقها
وفر�ض �أي ر�سوم ت�أخير و�/أو فائدة ت�أخيرية يرى البنك ،ح�سب تقديره المطلق ،من وقت
�إلى �آخر �أنها منطبقة.

		 �س�	.أنك توافق على �أن ال�شروط والن�صو�ص المذكورة �أعاله تنطبق �أي�ض ًا على �أي من وكافة
التمديدات و�/أو الزيادات و�/أو تعديالت �أخرى قد تطر�أ على �أحكام خطاب اعتماد
الإ�ستيراد قد يكون البنك م�ستعدا لإدخالها بناء على طلب خطي منك.
		 ع�	.أنك تفهم وتوافق على �أن ا�ستالمك للب�ضائع قبل ا�ستالم البنك للم�ستندات ،ي�ؤدي
�إلى فقدانك وفقدان البنك ب�صفة نهائية الرجعة فيها لكافة و�أي من حقوق رف�ض
الم�ستندات ب�سبب عدم مطابقتها لأحكام و�شروط خطاب اعتماد الإ�ستيراد.
		 ف�	.أنك توافق على �أن البنك مفو�ض بتمرير خطاب اعتماد الإ�ستيراد من خالل فرعه �أو
مرا�سله �أو ا�ستخدام برنامج ترتيبات الوكالة الخا�ص به مع �أي بنك �آخر لإعادة �إ�صدار
و�/أو اال�شعار بخطاب اعتماد الإ�ستيراد �إلى الم�ستفيد منه ،دون توجيه �أي �إخطار.
		 �ص�	.أنك توافق ،على �سبيل �ضمان الوفاء بااللتزامات بموجب خطاب اعتماد الإ�ستيراد،
على رهن ل�صالحنا كافة الأر�صدة الدائنة الموجودة في ح�ساباتك ومخزون ب�ضائعك
وموجوداتك المنقولة والثابتة و�أي �أ�صول �أو حقوق �أخرى مهما كانت.كما توافق �أنه يجوز
لنا ا�ستخدام �أي مبلغ محتفظ به ب�إ�سمك لدفع �أي مبلغ م�ستحق وحال الدفع بموجب
خطاب اعتماد الإ�ستيراد.
		 ق�	.أنك توافق على ت�سجيل رهن �إلى الحد المحدد بموجب خطاب اعتماد الإ�ستيراد على �أي
وديعة ثابتة في الح�ساب المحدد لدى البنك كهام�ش لخطاب اعتماد اال�ستيراد وليقوم
البنك ب�إ�ستخدامه دون الرجوع �إليك.
		 ز�	.إذا كان الهام�ش النقدي �أو الرهن المنفذ على وديعة ثابتة غير كاف للوفاء بقيمة �أي
مطالبة بموجب خطاب اعتماد الإ�ستيراد ،يجوز للبنك ح�سب تقديره المطلق ،ممار�سة
حقه بالمقا�صة �أو الخ�صم من الر�صيد الدائن الموجود في �أي ح�ساب �آخر خا�ص بك
(�سواء ب�صفة منفردة �أو م�شتركة) لإ�سترداد العجز.
		 �ش�	.أنك تفو�ض البنك بالخ�صم من ح�سابك لدى البنك �أي عموالت و�أجور بريد و�أي
م�صاريف �آخرى يتكبدها البنك فيما يتعلق بخطاب اعتماد الإ�ستيراد و�أي تعديالت
لخطاب اعتماد الإ�ستيراد وتتعهد بدفع المبالغ الالزمة في حالة عدم وجود مبالغ كافية.
		 ث�	.أنك توافق على �أن البنك مفو�ض ب�إ�ستخدام الودائع والأر�صدة الدائنة المرهونة مقابل
خطاب اعتماد الإ�ستيراد.
		 خ�	.أنك توافق على وت�ؤكد �أن �أي تعديل تم بموجب تعديل خطاب اعتماد الإ�ستيراد ،قد تم
الموافقة عليه بوا�سطة كافة الم�ستفيدين من خطاب اعتماد الإ�ستيراد .واليتحمل البنك
الم�س�ؤولية في حالة عدم �سريان �أي تعديل.
�	2-8أحكام و�شروط محددة تتعلق بخطاب �إعتماد الت�صدير
		�أ	.اليكون البنك خا�ضع ًا لأي التزام ب�شراء �أو ح�سم خطاب اعتماد الت�صدير �أو �أي
كمبياالت م�سحوبة بموجبه .ويتم دفع كافة العوائد بموجب �أي خطاب اعتماد للت�صدير
بوا�سطة البنك فقط بعد ا�ستالم البنك لمبلغ م�سا ٍو من البنك الم�صدر لخطاب اعتماد
الت�صدير.
		 ب�	.أنك ت�ؤكد �أن لديك رخ�صة �صالحة و�سارية المفعول لت�صدير الب�ضائع بموجب خطاب
اعتماد الت�صدير ويجب عليك �أن تت�أكد من ا�ستمرار �سريان و�صالحية تلك الرخ�صة.
كما ت�شهد ب�أن الب�ضائع مو�ضوع خطاب اعتماد الت�صدير غير ممنوعة �أو محظورة
الت�صدير من ميناء التحميل.
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جـ�	.أنك تفهم وتوافق �أن البنك اليتحمل �أي م�س�ؤولية عن �أي ت�صرفات �أو �إغفاالت من جانب
مرا�سله/مرا�سليه �أو من جانب البنك الم�صدر لخطاب اعتماد الت�صدير �أو من جانب
م�شتري الب�ضائع الم�صدرة بوا�سطتك.
د	.ال ي�صبح �أي تحويل من جانبك لخطاب اعتماد الت�صدير �سارية وملزم ًا للبنك ما لم
تكن قد قمت بتعبئة وتقديم �إلى البنك طلب تحويل خطاب اعتماد ت�صدير .ويجوز لك
التنازل عن كافة حقوقك بموجب خطاب اعتماد الت�صدير ل�صالح �أي طرف ثالث،
وي�صبح ذلك التنازل �ساري ًا وملزم ًا للبنك عند ا�ستالم البنك لإ�شعار به و�إقرار البنك
ب�إ�ستالم ذلك الإ�شعار .ويتم تنفيذ �أي �إ�شعار بذلك التنازل بوا�سطة البنك �إلى طرف
ثالث عن طريق �إ�صدار البنك لت�أكيد تحويل عوائد – خطاب اعتماد الت�صدير.
هـ	.يجب عليك تقديم �أي طلب لتعزيز خطاب اعتماد الت�صدير قبل يوم عمل يوم واحد على
الأقل من التاريخ المطلوب ،بتلك ال�صيغة المقبولة لدى البنك.
و	.اليكون خطاب اعتماد الت�صدير م�ضمون ًا من قبل البنك �إال �إذا كان �صادر ًا بال�صيغة
والمحتوى والم�ضمون وطبق ُا لتلك الأحكام وال�شروط المقبولة للبنك .ويخ�ضع خطاب
اعتماد الت�صدير �صراحة �إلى الأعراف والممار�سات الموحدة لالعتمادات الم�ستندية
(التعديل  ،2007المن�شور رقم  600لغرفة التجارة الدولية ،باري�س ،فرن�سا) ح�سبما يتم
تعديله من وقت لآخر.
ز�	.أنك توافق �أنه في حالة عدم ا�ستطاعة البنك الت�أكد في �أي وقت معين من القدر الذي
تم دفعه من قيمة خطاب اعتماد الت�صدير بوا�سطة البنك الم�صدر ب�سبب �أي �إنقطاع في
الإت�صاالت مع البلد المتاح فيه خطاب اعتماد الت�صدير �أو لأي �أ�سباب �أخرى �أو ب�سبب
�أي عوائق قد تن�ش�أ من �أي طبيعة كانت ،اليكون لك الحق في طلب الأفراج عن �أي �ضمان
�أو هوام�ش مدفوعة �إلى البنك �أو طلب �إعفائك من �أي التزامات ما لم وحتى يقرر البنك
ح�سب ر�أيه وحده �أن تلك الأ�سباب �أو العوائق �أو العقبات قد زالت و�أنه قد تم ت�سوية
الح�سابات بطريقة تنال ر�ضاء البنك بالكامل.
ح�	.أنك توافق على �أن ال�شروط والن�صو�ص المذكورة �أعاله تنطبق �أي�ض ًا على �أي من وكافة
التمديدات و�/أو الزيادات و�/أو تعديالت �أخرى قد تطر�أ على �أحكام خطاب اعتماد
الت�صدير.
ط�	.أنك تفهم �أنه بالرغم من �أن �أي طلب للتنازل عن عوائد خطاب اعتماد الت�صدير قد
يكون نهائي ًا والرجعة عنه ،ف�إن هذا التنازل الي�شكل تعاهد ًا من جانب البنك و�أن ت�سديد
�أي دفعة �إلى �أي طرف ثالث يكون م�شروط ًا با�ستالم البنك لمبلغ م�سا ٍو من البنك
الم�صدر لخطاب اعتماد الت�صدير.
ي	.في حالة طلب تحويل خطاب اعتماد الت�صدير ،ف�أنك توافق �أن المحول �إليهم يكون
لهم الحقوق الح�صرية ب�صفة الم�ستفيد �شريطة �أن تنتهي �صالحية التحويل بالتاريخ
المذكور فيه طلب تحويل خطاب اعتماد الت�صدير ولكن لي�س بعد تاريخ �إنتهاء �صالحية
خطاب الإعتماد .و�أنك توافق على تقديم الم�ستندات المعنية في خالل الفترة الزمنية
المحددة.
ك	.بعد تحويل خطاب اعتماد الت�صدير ،انت توافق على �أنه يجب على البنك المحول
الح�صول على موافقة جديدة من الم�ستفيد على �أي تعديالت في خطاب اعتماد
الت�صدير.
ل�	.أنك توافق على عدم تحميل البنك �أي م�س�ؤولية في ما يتعلق ب�أي �إف�صاح حتمي �إلى
المحولة �إليه الأموال ،عن �أي بيانات خا�صة ب�أي طرف .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،توافق على

عدم تحمل البنك ومرا�سليه �أي م�س�ؤولية عن دقة �أو �صحة �أي م�ستندات في حالة وجود
�أي بيانات خاطئة بخ�صو�ص نوعية �أو كمية �أو قيمة �أي ب�ضائع في ما يتعلق بطلب تحويل
خطاب �إعتماد ت�صدير.
�	3-8أحكام محددة بخ�صو�ص تح�صيل م�ستندات الإ�ستيراد
		�أ	.للح�صول على الخدمة المتعلقة بتح�صيل م�ستندات الإ�ستيراد ،يجب عليك تقديم ،قبل
يوم عمل واحد على الأقل من التاريخ المطلوب ،طلب بذلك محرر ب�صيغة مقبولة لدى
البنك.
		 ب	.يقوم البنك ب�إبالغك بالم�ستندات الموجودة في حوزته بموجب �إ�صدار �إ�شعار تح�صيل
م�ستندات ا�ستيراد .ويتم اتاحة الم�ستندات لك بااللتزام التام بالأحكام وال�شروط
المن�صو�ص عليها في �إ�شعار تح�صيل م�ستندات الإ�ستيراد.
		 جـ	.اليكون البنك خا�ضع ًا لأي التزام بالإفراج عن �أي م�ستندات �أو دفع �أي دفعة مقدمه من
�سعر �شراء الب�ضائع الم�شحونة بموجب الم�ستندات.
		 د�	.أنك ت�ؤكد حيازتك لرخ�صة �صالحة و�سارية المفعول لإ�ستيراد الب�ضائع الم�شحونة
بموجب الم�ستندات .ويجب عليك الت�أكد من ا�ستمرار �صالحية تلك الرخ�صة والت�أكد
من �أن موردي الب�ضائع المذكورين في الطلب غير مدرجين في القائمة ال�سوداء .كما
ت�شهد وت�ؤكد �أن الب�ضائع المذكورة في الم�ستندات غير ممنوعة �أو محظورة من الدخول
في ميناء الوجهة.
		 هـ�	.أنك تفهم وتوافق �أن البنك اليتحمل الم�س�ؤولية عن �أي ت�صرفات �أو �إغفاالت من جانب
مرا�سله /مرا�سليه �أو من جانب مورد الب�ضائع �أو البنك الم�صدر لخطاب االعتماد فيما
يتعلق بوجود �أو نوعية �أو كمية �أو و�صف الب�ضائع والم�ستندات �أو عن �صالحية �أو �صحة
الم�ستندات �أو التظهيرات الظاهرة عليها �أو عن موعد �أو مكان �أو طريقة تنفيذ ال�شحنة
 /ال�شحنات �أو عن �أي �شحنة�/شحنات جزئية �أو غير كاملة �أو عن عدم وجود �أي �شحنة
على الإطالق.
		 و�	.أنك تفهم وتوافق �أن البنك اليتحمل �أي م�س�ؤولية عن و�صف �أو �صحة الت�أمين �أو عن
المالءة المالية ل�شركة الت�أمين �أو عن �أي ت�أخير في و�صول الب�ضائع �أو عن �أي خ�سارة
�أو ا�ضرار قد تلحق ب�أي من الب�ضائع اثناء النقل و�/أو بعد و�صولها �أو عن عدم و�صول
الم�ستندات �أو الب�ضائع �أو عن �أي ت�أخير �أو �إخفاق في توجيه �إخطار الو�صول �أو �أي �أخطار
�آخر �أو عن �أي اخطاء �أو �إغفاالت �أو ت�أخيرات فيما يتعلق بت�سليم البريد �أو التلغرافات �أو
الر�سائل البرقية.
		 ز�	.أنك تتعهد �أي�ض ًا بدفع كافة الأجور والر�سوم الم�ستحقة الدفع طبق ًا لقائمة التعرفة
المعتمدة �إلى وزارة المالية وال�صناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة لت�صديق
الم�ستندات في حالة عدم تقديم فاتورة و�شهادة من�ش�أ م�صدقتين ح�سب الأ�صول �إلى
البنك كجزء من تح�صيل م�ستندات الإ�ستيراد و�/أو �إذا كان المبلغ المخ�صوم من /
المدفوع �إلى البنك بهذا الخ�صو�ص �أقل من المبلغ الم�ستحق الدفع �إلى وزارة المالية
وال�صناعة.
		 ح�	.أنك تفهم وتوافق على �أنه يحق للبنك ،في حالة حدوث �أي تاخير في ت�سديد �أي دفعة
م�ستحقة من �أي مبلغ �أ�صلي �أو فوائد �أو عموالت �أو م�صاريف �أو �أتعاب �أو �أجور بالطريقة
المذكورة في الأحكام بما فيها البند ( )8هذا ،دون �أي �إ�شعار و�/أو التزام و�/أو موافقة
�أخرى من جانبك ،بيع الب�ضائع �أو م�ستندات ملكية الب�ضائع والت�صرف من كافة
النواحي ب�صفة المر�سل �إليه الب�ضائع و�أ�ستخدام عوائد ذلك البيع لت�سديد كافة المبالغ
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الأ�صلية و العموالت المدفوعة بوا�سطة البنك بما فيها �أجور ال�شحن �أو ر�سوم الت�أمين �أو
ر�سوم �أخرى وكافة الم�صاريف المتكبدة في عمليات البيع .وفي حالة وجود �أي عجز و/
�أو عدم كفاية ب�أي طريقة كانت ،ف�إنك توافق �أي�ض ًا على تحمل الم�س�ؤولية عن ذلك العجز
و�/أو عدم الكفاية حتى يتم ت�سوية وح�صول البنك على كافة المبالغ الم�ستحقة بالكامل.
		 ط�	.أنك توافق �أنه في حالة مواجهة البنك لأي عوائق من �أي طبيعة كانت ب�سبب �أي �إنقطاع
في الإت�صاالت مع البلد المر�سلة منه الم�ستندات �إلى البنك� ،أو لأي ا�سباب اخرى،
اليكون لك الحق في طلب الأفراج عن �أي �ضمان �أو هوام�ش مدفوعة �إلى البنك �أو طلب
�إعفائك من �أي التزامات ما لم وحتى يقرر البنك ح�سب ر�أيه وحده �أن تلك الأ�سباب �أو
العوائق �أو العقبات قد زالت و�أنه قد تم ت�سوية الح�سابات بطريقة تنال ر�ضاء البنك
بالكامل.
		 ي�	.أنك توافق �أن �أي طلب يقدم بوا�سطتك �إلى البنك للإفراج عن الم�ستندات مقابل
الدفع و�/أو بموجب �إي�صال الأمانة المعني و�/أو بموجب قبول و�/أو الدفع الم�ؤجل،
يعتبر �أنه ي�شكل قبوال من جانبك للم�ستندات وي�شكل تفوي�ضا نهائيا الرجعة عنه �إلى
البنك بخ�صم من ح�سابك بتاريخ الإ�ستحقاق كافة المبالغ الم�ستحقة للبنك فيما يتعلق
بخطاب االعتماد �أو ال�شيك المعني �أو الكمبيالة المعنية .كما توافق ،في حالة عدم
وجود مبالغ كافية بتاريخ الإ�ستحقاق في ح�سابك �أو في حالة تخطي ح�ساباتك لأي حد
لت�سهيالت ال�سحب على المك�شوف المعتمدة من قبل البنك ،يجوز للبنك ت�صنيف �أي من
تلك المبالغ على �أنها مبالغ فات موعد ا�ستحقاقها وفر�ض �أي ر�سوم ت�أخير و�/أو فائدة
ت�أخيرية يرى البنك ،ح�سب تقديره المطلق ،من وقت �إلى �آخر �أنها منطبقة.
		 ك�	.أنك توافق على �أن ال�شروط والن�صو�ص المذكورة �أعاله تنطبق �أي�ض ًا على �أي من وكافة
التمديدات و�/أو الزيادات و�/أو تعديالت �أخرى قد تطر�أ على �أحكام خطاب االعتماد
الذي يقوم البنك بتقديم خدمة تح�صيل م�ستندات اال�ستيراد بخ�صو�صه.
		 ل�	.أنك تفهم وتوافق على �أن ا�ستالمك للب�ضائع قبل ا�ستالم البنك للم�ستندات ،ي�ؤدي
�إلى فقدانك وفقدان البنك ب�صفة نهائية الرجعة فيها لكافة و�أي من حقوق رف�ض
الم�ستندات ب�سبب عدم مطابقتها لأحكام و�شروط خطاب االعتماد المعني.
		 م	.ما لم يتم �إبالغك بخالف ذلك بوا�سطة البنك ،ف�إنك تفهم وتوافق على �أن خدمة
تح�صيل م�ستندات الإ�ستيراد تخ�ضع �إلى القواعد الموحدة للتح�صيل ،تعديل عام 1995
ومن�شور غرفة التجارة الدولية رقم  522كما ويتم تعديلها �أو �إ�ستبدالها من وقت لآخر.
�	4-8أحكام محددة بخ�صو�ص تح�صيل م�ستندات الت�صدير
		�أ	.يجب عليك تقديم طلب للح�صول على الخدمة المتعلقة بتح�صيل م�ستندات الت�صدير
قبل يوم عمل واحد على الأقل من التاريخ المطلوب ،بتلك ال�صيغة المقبولة لدى البنك.
		 ب	.يقوم البنك ب�إبالغ البنك المح�صل بالم�ستندات بموجب �إ�صدار �إ�شعار تح�صيل
م�ستندات ت�صدير يحدد الأحكام وال�شروط المتعلقة بالإفراج عن الم�ستندات.
		 جـ� .أنك ت�ؤكد حيازتك لرخ�صة �صالحة و�سارية المفعول لت�صدير الب�ضائع المذكورة في
الم�ستندات ويجب عليك الت�أكد من ا�ستمرار �صالحية تلك الرخ�صة .كما ت�شهد وت�ؤكد
�أن ت�صدير الب�ضائع المذكورة من ميناء التحميل غير ممنوع �أو محظور.
		 د�	.أنك تفهم وتوافق �أن البنك اليتحمل الم�س�ؤولية عن �أي ت�صرفات �أو �إغفاالت من
جانب مرا�سله /مرا�سليه �أو من جانب البنك المح�صل �أو م�شتري الب�ضائع الم�صدرة
بوا�سطتك.

		 هـ�	.أنك توافق �أنه في حالة مواجهة البنك لأي عوائق من �أي طبيعة كانت ب�سبب �أي �إنقطاع
في الإت�صاالت مع البلد المر�سلة منه الم�ستندات� ،أو لأي ا�سباب �آخرى ،اليكون لك الحق
في طلب الأفراج عن �أي �ضمان �أو هوام�ش مدفوعة �إلى البنك �أو طلب �إعفائك من
�أي التزامات ما لم وحتى يقرر البنك ح�سب ر�أيه وحده �أن تلك الأ�سباب �أو العوائق �أو
العقبات قد زالت و�أنه قد تم ت�سوية الح�سابات بطريقة تنال ر�ضاء البنك بالكامل.
		 و�	.أنك توافق على �أن يتم �إر�سال كافة و�أي من الكمبياالت و�/أو الم�ستندات المقدمة فيما
يتعلق بتح�صيل م�ستندات الت�صدير �إليك بوا�سطة �شركة لت�سليم البريد على نفقتك
وم�س�ؤوليتك الخا�صة .كما تفيد بم�س�ؤوليتك عن دفع �إلى البنك �أي مبلغ �أو مبالغ يكون
البنك قد قام بدفعها �أو يكون قد تم خ�صمها من البنك دون �أو قبل حيازة البنك لتلك
الكمبياالت و�/أو الم�ستندات.
ً
		 ز�	.أنك توافق على �أن ال�شروط والن�صو�ص المذكورة �أعاله تنطبق �أي�ضا على �أي من وكافة
التمديدات و�/أو الزيادات و�/أو تعديالت �أخرى قد تطر�أ على �أحكام خطاب الأعتماد
المقدمة خدمة تح�صيل م�ستندات الت�صدير بخ�صو�صه بوا�سطة البنك.
		 ح�	.أنك توافق على �أن البنك مفو�ض بتمرير الم�ستندات من خالل فرعه �أو مرا�سله �أو
ا�ستخدام برنامج ترتيبات الوكالة الخا�ص به مع �أي بنك �آخر لال�شعار ،دون توجيه �أي
�إخطار.
		 ط	.ما لم يتم �إبالغك بخالف ذلك بوا�سطة البنك ،ف�إنك تفهم وتوافق على �أن خدمة
تح�صيل م�ستندات الت�صدير تخ�ضع �إلى القواعد الموحدة للتح�صيل ،وتعديل عام 1995
(من�شور غرفة التجارة الدولية رقم  )522كما ويتم تعديلها �أو �إ�ستبدالها من وقت لآخر.
		 ي�	.أنك توافق على �أن البنك غير م�س�ؤول عن �صحة الم�ستندات المتعلقة بخدمة تح�صيل
م�ستندات الت�صدير �أو عن نوعية وو�ضعية الب�ضائع �أو ت�سليمها.
�	5-8أحكام محددة بخ�صو�ص خطاب ال�ضمان ال�صادر و�ضمان ال�شحن
		�أ	.يجب عليك تقديم طلب لإ�صدار خطاب �ضمان �صادر �أو �إ�صدار �ضمان �شحن �أو �أي طلب
لتعديل خطاب �ضمان �صادر �أو �ضمان �شحن من خالل تقديم الطلب المنا�سب قبل يوم
عمل و احد على الأقل من التاريخ المطلوب ا�صدار �أو تعديل خطاب ال�ضمان ال�صادر �أو
�ضمان ال�شحن فيه ،ح�سبما ينطبق.
		 ب	.تكون مدة خطاب ال�ضمان ال�صادر �أو �ضمان ال�شحن هي تلك المدة المقبولة �إلى البنك
واليكون البنك ملزم ًا بتجديد �أو تمديد هذه المدة.
		 جـ	.يتم �إ�صدار خطاب ال�ضمان ال�صادر �أو كفالة ال�شحن ب�صيغة ومحتوى مقبولين للبنك
و�شريطة �إ�ستالم البنك منك م�ستندات ومعلومات ب�صيغة ومحتوى مقبولين للبنك.
ويقوم البنك ب�إ�صدار كفالة ال�شحن فقط في ما يتعلق بخطاب �إعتماد �إ�ستيراد.
		 د	.يحق للبنك ،من طرف واحد ،تجديد �أو تمديد �صالحية خطاب ال�ضمان ال�صادر �أو
كفالة ال�شحن دون الرجوع �إليك �إذا كان تجديد �أو تمديد مدة �صالحية خطاب ال�ضمان
ال�صادر �أو كفالة ال�شحن مطلوب ًا بوا�سطة الم�ستفيد من خطاب ال�ضمان ال�صادر �أو
كفالة ال�شحن و�إذا كانت �أحكام خطاب ال�ضمان ال�صادر �أو كفالة ال�شحن ال تمنع ذلك
التمديد.
		 هـ	.يجب عليك ،قبل ما ال يقل عن يومي عمل من �إ�صدار �أو تعديل ،ح�سبما تكون الحالة،
خطاب ال�ضمان ال�صادر �أو كفالة ال�شحن ،موافاة البنك بذلك الهام�ش النقدي الذي قد
يطلبه البنك ودفع �أي من وكافة الر�سوم والعموالت والم�صاريف المرتبطة بذلك .كما
�أنك تفاو�ض البنك بفتح ح�ساب م�ستقل لالحتفاظ ب�أي هام�ش نقدي مع مراعاة �أحكام
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و�شروط البنك المعتادة («ح�ساب الهام�ش») �أو االحتفاظ مبا�شرة ب�أي طريقة �أخرى
بذلك الهام�ش النقدي في ح�ساب خا�ص به.
و	.يحق للبنك ،دون الرجوع �إلى �صاحب الح�ساب ،دفع قيمة خطاب ال�ضمان ال�صادر
�أو كفالة ال�شحن طبق ًا لأحكام خطاب ال�ضمان ال�صادر �أو كفالة ال�شحن عند تقديم
مطالبة بذلك من قبل الم�ستفيد من خطاب ال�ضمان ال�صادر �أو كفالة ال�شحن ويجب
على �صاحب الح�ساب دفع وتعوي�ض ورد �إلى البنك فور ًا عند طلب البنك� ،أي مبالغ قد
يطلبها البنك مع تلك الم�صاريف والر�سوم المتكبدة بوا�سطة البنك.
ز	.يحق للبنك الخ�صم من �أي ح�ساب /ح�سابات بما فيها ح�ساب الهام�ش قيمة �أي دفعات
قد يكون من المطلوب من البنك دفعها طبق ًا لأحكام خطاب ال�ضمان ال�صادر �أو كفالة
ال�شحن.
ح�	.إنك تدرك وتوافق على �أنه في حالة حيازتك للب�ضائع بموجب كفالة �شحن ،ت�سقط عنك
ب�صفة نهائية ال رجعة عنها كافة و�أي من حقوق رف�ض الم�ستندات عند �إ�ستالم تلك
الم�ستندات.
ط�	.إنك توافق على تعوي�ض البنك عن �أي من وكافة الآثار المترتبة على �إ�صدار خطاب
ال�ضمان ال�صادر وكفالة ال�شحن بما في ذلك �أي خ�سارة يتحملها البنك وتتعهد برد
�إلى البنك عند الطلب المبالغ المدفوعة بموجب خطاب ال�ضمان ال�صادر مع الفائدة
المترتبة على تلك المبالغ.
ي	.على �سبيل ال�ضمان للوفاء بااللتزامات بموجب خطاب ال�ضمان ال�صادر ،تقوم برهن
ل�صالح البنك كافة الأر�صدة الدائنة وال�سندات والأ�صول الثابتة والمنقولة و�أي �أ�صول �أو
حقوق �أخرى عائدة �إليك مهما كانت .كما �أنك توافق على �أنه يجوز لنا ا�ستخدام �أي مبلغ
محتفظ به ب�إ�سمك في �أي ح�ساب بما في ذلك ح�ساب الهام�ش لدفع �أي مبلغ م�ستحق
وحال الدفع بموجب خطاب ال�ضمان ال�صادر.
ك�	.إنك تدرك �أنك �سوف تظل ملزم ًا بموجب خطاب ال�ضمان ال�صادر حتى �إعادة ال�ضمان
الأ�صلي �إلى البنك للإلغاء �أو حتى ت�أكيد الم�ستفيد على �إعفائك من الم�س�ؤولية بموجب
خطاب ال�ضمان ال�صادر �أو حتى �إنتهاء �صالحية خطاب ال�ضمان ال�صادر طبق ًا
لأحكامه.خطاب ال�صادر �أو حتى �إنتهاء مدة �صالحية خطاب �ضمان ال�صادر طبق ًا
لإحكامه.
ل�	.إنك توافق على ت�سجيل رهن على مبلغ الوديعة الثابتة الموجودة في ح�ساب الهام�ش على
�سبيل ال�ضمان لخطاب ال�ضمان ال�صادر و�أنه يجوز للبنك ا�ستخدام هذا المبلغ دون
الرجوع �إليك.
م�	.إنك توافق على تقديم �أي �ضمان �أو هام�ش نقدي �إ�ضافي �أو زيادة مبلغ الوديعة الثابتة في
ح�ساب الهام�ش المرهون بوا�سطة مقدم الطلب ،عند طلب البنك ،عندما يعتبر البنك
ذلك �ضروري ًا.
ن	.في حالة عدم كفاية الهام�ش النقدي �أو الرهن الم�سجل على الوديعة الثابتة للوفاء
بقيمة �أي مطالبة مقدمة بموجب خطاب ال�ضمان ال�صادر ،يجوز للبنك ح�سب تقديره
المطلق ممار�سة حقه بمقا�صة �أو ت�صفية �أي ر�صيد دائن في �أي ح�ساب �آخر محتفظ به
بوا�سطتك (�سواء ب�صفة منفردة �أو م�شتركة) لتعوي�ض العجز.
�س�	.إنك تفو�ض البنك بخ�صم من ح�سابك لدى البنك �أي عمولة و�أجور بريد وم�صاريف
�أخرى متكبدة بوا�سطة البنك في ما يتعلق بخطاب ال�ضمان ال�صادر والتعديالت
المدخلة على خطاب ال�ضمان ال�صادر.

		 ع�	.إنك ت�ؤكد موافقة جميع الم�ستفيدين على التعديل المدخل على خطاب ال�ضمان
ال�صادر .وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن عدم �سريان �أي تعديل.
		 ف	.فيما يتعلق ب�ضمان ال�شحن� ،أنك توافق على تقديم الن�سخة الأ�صلية من �سند ال�شحن
البحري �أو �سند ال�شحن الجوي �إلى البنك في حالة و�صولهما �إلى حيازتك ب�أي طريقة
كانت.
		 �ص�	.أنك توافق �أن البنك �سوف يخ�صم من ح�سابك �أي هام�ش مطلوب �أو ر�سوم متكبدة
بوا�سطة البنك فيما يتعلق ب�ضمان ال�شحن.
�	6-8أحكام محددة بخ�صو�ص خطاب ال�ضمان الم�ستلم
		�أ	.قبل يوم عمل واحد على الأقل من التاريخ المطلوب ،يجب عليك تقديم طلب لقبول
خطاب اعتماد م�ستلم ك�ضمان لإلتزاماتك تجاه البنك.
		 ب	.يجب �أن يكون خطاب ال�ضمان الم�ستلم محرر ًا ب�صيغة مقبولة لدى البنك ،ح�سب تقديره
المطلق.
		 جـ	.يجب التنازل عن كافة حقوقك وملكياتك وم�صالحك بموجب �أي خطاب �ضمان م�ستلم
�إلى البنك بال�صيغة المحددة من قبل البنك.
		 د	.يجب ت�سليم الن�سخة الأ�صلية من خطاب ال�ضمان الم�ستلم �إلى البنك ب�صرف النظر
عن ما �إذا كان خطاب ال�ضمان الم�ستلم �صادر ل�صالح البنك �أو قد تم التنازل عنه �إلى
البنك.
		 هـ	.ال يمنع �إ�ستالم خطاب ال�ضمان الم�ستلم �أو التنازل عن خطاب ال�ضمان الم�ستلم ،البنك
من طلب �أي �ضمانات �إ�ضافية يرى �أنها منا�سبة و�ضرورية.
		 و	.يجب على البنك الم�صدر لخطاب ال�ضمان الم�ستلم الموافقة على دفع كافة المبالغ
بموجب خطاب ال�ضمان الم�ستلم �إلى البنك عند ا�ستالم �أول طلب خطي من البنك
بالرغم من �أي �إعترا�ض من جانب �أي �شخ�ص.
		 ز�	.أنك تفهم �أنه يجوز للبنك طلب تجديد خطاب ال�ضمان ال�صادر في حالة عدم وفائك
بالكامل وبطريقة يرت�ضيها البنك ب�إلتزاماتك النا�شئة تجاه البنك بموجب خطاب
ال�ضمان الم�ستلم.
�	7-8أحكام محددة بخ�صو�ص ح�سم الكمبياالت
		�أ	.يجب عليك تقديم طلب لح�سم الكمبياالت من خالل تقديم نموذج الطلب المنا�سب قبل
يوم عمل واحد على الأقل من التاريخ المطلوب.
		 ب	.يجب قبول �أو �إ�صدار جميع الكمبياالت ،ح�سبما تكون الحالة ،بوا�سطة �أطراف ثالثة
ح�سني النية مقبولين لدى البنك ،ل�صالح �صاحب الح�ساب في ال�سياق العادي للأعمال
كدفعة �إلى �صاحب الح�ساب مقابل �أي �أ�صول �أو ب�ضائع �أو خدمات مباعة بوا�سطة
�صاحب الح�ساب �إلى ذلك الطرف الثالث.
		 جـ	.ال يكون البنك مطالب ًا بتقديم �أي طلب لتقديم �أو قبول �أي كمبيالة �أو للح�صول على �إذن
عدلي بخ�صو�ص �أي كمبيالة.
		 د	.ال يتحمل البنك �أي �إلتزام �أو م�س�ؤولية تجاه �صاحب الح�ساب عن تح�صيل الكمبياالت.
		 هـ	.يجب �أن يكون لجميع الكمبياالت تاريخ ا�ستحقاق مقبو ًال للبنك.
		 و	.يجب �أن تكون جميع الكمبياالت مظهره ل�صالح البنك ويجب ت�سليمها �إلى البنك ب�صيغة
ومحتوى مقبولين لدى البنك.
		 ز�	.إجمالي قيمة الكمبياالت المقدمة للح�سم بموجب ت�سهيالت ح�سم الكمبياالت ال�صادرة
بوا�سطة �شخ�ص واحد �أو عدة �أ�شخا�ص ،يجب �أن ال يتعدى المبلغ المقبول للكمبياالت.
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		 ح	.ال يكون البنك ملزم ًا بح�سم �أي كمبياالت �صادرة عن �أو م�سحوبة ل�صالح �أطراف بخالف
�صاحب الح�ساب.
		 ط .يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،رف�ض ح�سم �أي كمبيالة.
		 ي	.في حالة عدم �إمكانية ،لأي �سبب كان ،دفع قيمة �أي كمبيالة تم ح�سمها بوا�سطة البنك
بتاريخ الإ�ستحقاق طبق ًا للأحكام ،يحق للبنك ،بالإ�ضافة �إلى التدابير المتاحة له
�ضد �صاحب الح�ساب والمظهرين ال�سابقين� ،إن وجدوا ،الخ�صم �أي�ض ًا من ح�ساب/
ح�سابات �صاحب الح�ساب المحتفظ بها لدى البنك .وفي حالة عدم وجود �أموال كافية
في ح�ساب/ح�سابات �صاحب الح�ساب ،يجب على �صاحب الح�ساب خالل ما اليزيد على
يوم عمل واحد بعد تاريخ �إ�ستالمه لإ�شعار من البنك ،دفع �إلى البنك قيمة الكمبيالة
المرتجعة.
ً
		 ك�	.أنك تفهم �أنه بالإ�ضافة �إلى الحقوق المترتبة للبنك ،يكون للبنك �أي�ضا حق المقا�ضاة
و�إتخاذ الإجراءات القانونية �ضد �أي �ساحب �أو مظهر ،على نفقتك ،لتح�صيل القيمة
الكاملة للكمبياالت المح�سومة بوا�سطة البنك وممار�سة حقوقه بموجب �أي كمبياالت
مرهونة �أو من المتعين رهنها بوا�سطتك .ويكون للبنك ،قبل �أي دائنين �آخرين ،الأف�ضلية
والأولوية في �أي عوائد ي�ستلمها نتيجة لإتخاذه �أي اجراءات قانونية ،لإ�ستيفاء مطالباته.
		 ل	.عندما يكون الطلب والتعوي�ض عن ح�سم الكمبياالت موقع ًا بوا�سطة �أكثر من �شخ�ص
واحد ،ف�إنه يف�سر على �أنه طلب وتعوي�ض م�شترك وتكون كافة التعهدات والإلتزامات
بموجبه �صادرة بالتكافل والت�ضامن ويمتد الرهن لي�شمل الأ�صول وال�ضمانات الخا�صة
بكافة جميع ه�ؤالء الأ�شخا�ص وكل منهم على حدة .و�أي �إ�شعار يتم توجيهه �إلى �أي واحد
منهم ،يعتبر موجه ًا �إليهم جميع ًا.
�	8-8أحكام عامة �إ�ضافية م�شتركة بخ�صو�ص م�ستندات التمويل التجاري
		�أ	.يجب تقديم طلبك �أو نموذج الطلب ،ح�سبما تكون الحالة ،بوا�سطة مفو�ض بالتوقيع
ويجب �أن يكون معتمد ًا بوا�سطة �شخ�ص �آخر مفو�ض بالتوقيع �أي�ض ًا .وال يكون البنك
ملزم ًا بالتحقق من �صحة التعليمات قبل تقديم �أي خدمة.
		 ب�	.أنك تتعهد بالقيام عند �أول طلب ،عندما وكلما يطلب البنك منك ح�سب تقديره المطلق،
بتقديم �أو دفع مقدم ًا قيمة �أي �ضمان �إ�ضافي للوفاء ب�إلتزاماتك تجاه البنك ح�سبما يرى
البنك ذلك �ضروري ًا �أو مرغوب ًا.
		 جـ�	.أنك توافق على �أنه يجوز للبنك الإحتفاظ بكافة الدفعات الم�سبقة الم�ستلمه في ح�ساب
الهام�ش المعني وال يكون البنك خا�ضع ًا لأي �إلتزام بدفع �أي مبالغ محتفظ بها في ح�ساب
الهام�ش �إليك حتى يقرر البنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أنه قد ا�ستلم كافة المبالغ
الم�ستحقة �إليه فيما يتعلق بالخدمات.
		 د�	.أنك توافق على وتتعهد بت�سديد كافة الدفعات �إلى البنك بعملة درهم الإمارات ب�سعر
ال�صرف ال�سائد والم�ستخدم لدى البنك.
		 هـ�	.أنك تفهم وتوافق وتفو�ض البنك� ،أنه في حالة حدوث �أي ت�أخير في ت�سديد �أي دفعة
م�ستحقة من �أي مبلغ �أ�صلي �أو فوائد �أو عموالت �أو م�صاريف �أو �أجور �أو ر�سوم بالطريقة
المذكورة في الأحكام ،يحق للبنك ،دون �أي �إ�شعار و�/أو التزام و�/أو موافقة �أخرى من
جانبك ،خ�صم من ح�سابك تلك المبالغ �أو �إن انطبق ،بيع الب�ضائع �أو م�ستندات ملكية
الب�ضائع والت�صرف من كافة النواحي ب�صفة المر�سل �إليه الب�ضائع وا�ستخدام عوائد
ذلك البيع لت�سديد كافة المبالغ الأ�صلية والعموالت المدفوعة بوا�سطة البنك بما فيها
�أجور ال�شحن �أو ر�سوم الت�أمين �أو ر�سوم �أخرى وكافة الم�صاريف المتكبدة في عمليات

		

		

		

		

البيع .كما توافق على تحمل الم�س�ؤولية عن دفع تلك المبالغ حتى يتم ت�سوية وح�صول
البنك على كافة المبالغ الم�ستحقة بالكامل.
و	.مقابل موافقة البنك على تقديم �أي خدمة ،يجب عليك في حالة طلب البنك ذلك،
موافاة البنك بتلك ال�ضمانات �أو الرهونات �أو الر�سوم �أو �أي �ضمان �آخر� /ضمانات
�أخرى ب�صيغة يرت�ضيها البنك ،ح�سبما يطلب البنك.
ز�	.أنك توافق على �أن يكون البنك مفو�ض ًا بدفع �إلى مرا�سليه على ح�سابك وم�س�ؤوليتك
الخا�صة ذلك المبلغ �أو تلك المبالغ التي قد يطلبها ه�ؤالء المرا�سلون �أو التي قد يرغب
البنك في دفعها كهام�ش ل�ضمان الإلتزامات �إتجاه البنك فيما يتعلق بالخدمة �أو لت�سهيل
ت�سوية �أي تداوالت.
ح�	.أنك تتعهد �أي�ض ًا ب�أن الأحكام ال تت�أثر بوفاة المفو�ض بالتوقيع �أو �أي من المفو�ضين
بالتوقيع �أو وفاتك �أو وفاة �أي من �شركائك �أو م�ساهميك ولكنها تظل �سارية المفعول
والأثر بالكامل وتبقى ملزم ًة بالرغم من �أي تغييرات قد تطر�أ في �أي وقت ب�سبب
حالة وفاة �أو �إع�سار �أو حل �أو �إ�شهار �إفال�س �أو �أي �شيء �آخر مهما كان يتعلق بك و�/أو
�شركائك/م�ساهميك.
ط�	.أنك تتعهد بدفع و�/أو رد �إلى البنك عند �أول طلب �أو بتاريخ الإ�ستحقاق �أي مبلغ �أو
مبالغ يثبت البنك �أنه قد دفعها ،بالإ�ضافة �إلى الفائدة المترتبة حتى تاريخ الدفع و�أي
من وكافة التكاليف المتكبدة بوا�سطة البنك فيما يتعلق بالخدمة .ودون الإخالل ب�أي
حقوق �أو تدابير متاحة للبنك �أو مترتبة له بموجب الأحكام وبالرغم من �أي �شيء �آخر
ين�ص على خالف ذلك في �أي مكان �آخر من الأحكام بما في ذلك هذا البند ،يجب
عليك تعوي�ض وحماية البنك عن ومن �أي خ�سائر ومطالبات و�أ�ضرار وم�صاريف يتحملها
�أو يتكبدها البنك بخ�صو�ص ( )1تنفيذ �أي تعليمات و�/أو طلب يتعلق ب�أي خدمة و/
�أو (� )2إ�صدار خطاب اعتماد �إ�ستيراد �أو ت�أكيد بخطاب اعتماد ت�صدير �أو �إ�صدار �أي
�إ�شعار تح�صيل م�ستندات �إ�ستيراد �أو �إ�صدار �إ�شعار تح�صيل م�ستندات ت�صدير �أو �إ�صدار
خطاب �ضمان �صادر �أو �ضمان �شحن �أو ح�سم كمبياالت �أو قبول �ضمان م�ستلم و�/أو
( )3ا�ستخدام هذه الخدمة بوا�سطتك و�/أو ( )4قيام البنك ب�أي �شيء مطلوب بموجب
�أي خدمة� ،إال بذلك القدر الذي ي�صدر حكم ق�ضائي بات يق�ضي ب�أن تلك الخ�سائر
والمطالبات والأ�ضرار قد ن�ش�أت في المقام الأول ب�سبب الإهمال الج�سيم �أو �سوء
الت�صرف المتعمد من جانب البنك.

� -9أحكام محددة بخ�صو�ص الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات
 1-9الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات
		�أ	.يحتوي هذا الق�سم من الأحكام على الأحكام وال�شروط المطبقة تحديد ًا على الم�سح
ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات .وتظل �أي �أحكام و�شروط خطية (بخالف هذه الأحكام
وال�شروط) منطبقة على �إيداع ال�شيكات في ح�سابك /ح�ساباتك.
 2-9التزامات البنك بخ�صو�ص الم�سح ال�ضوئي في �شيكات ال�شركات.
		�أ .يكون البنك م�س�ؤوال عن:
�إتاحة خدمة الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات �إليك عند تعبئة نموذج �إ�شتراك
			
العميل وبعد موافقة البنك عليك وعلى موظفيك الم�ستخدمين لخدمة الم�سح
ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات ،و
موافاتك ببيانات البائع المفو�ض بتزويدك بكل جهاز ،و
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تحديد ،ح�سب تقديره ،بموافقتك على تلك الحدود ،بالإ�ضافة �إلى �أي حد يومي
			
مطلوب من قبلك (مذكور في نموذج �إ�شتراك العميل) ،الحدود اليومية بقيمة
ال�شيكات المقدمة من قبلك با�ستخدام خدمة الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات
طبق ًا لأي ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة �أو �أي �سيا�سات �أخرى قد تكون مطبقة لدى
البنك من وقت �إلى �آخر.
 3-9التزامات بخ�صو�ص الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات.
		�أ .تتحمل الم�س�ؤولية وحدك وب�صفة ح�صرية عن:
الح�صول على كل جهاز من البائع المعتمد من قبل البنك وعمل الترتيبات الالزمة
			
لتركيب كل جهاز ال�ستخدامه في خدمة الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات ،و
تقديم الم�ستخدمين ل�شيكات تفي بال�شروط من خالل خدمة الم�سح ال�ضوئي
			
ل�شيكات ال�شركات �ضمن الحدود اليومية المو�ضوعة �أو المحددة والإدخال ال�صحيح
لكافة المعلومات المطلوبة من قبل خدمة الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات ،و
االلتزام بكافة الإجراءات والأنظمة و�أدلة الت�شغيل المطبقة بوا�سطة البنك في ما
			
يتعلق بخدمة الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات بما في ذلك متطلبات البنك لوفاء
ال�شيكات بالمتطلبات و�أنظمة الم�صرف المركزي المتعلقة بالخ�صائ�ص الأمنية
لل�شيكات والم�صدرة بوا�سطة البائع بخ�صو�ص �أي جهاز ،و
الت�أكد من �أنه قد تم �إيداع كافة ال�شيكات الم�صورة مرة واحدة فقط (بما في ذلك
			
�أي طريقة �إيداع �أخرى) .وفور تقديم �أي �شيك م�صور ،يجب عليك عدم تقديمه �إلى
�أي �شخ�ص (بخالف البنك) للتح�صيل �أو الدفع ،و
�إبالغ البنك فور ًا عندما ي�ساورك �أو ي�ساور �أي من م�ستخدميك �شك معقول في وجود
			
�أي ا�ستعمال لخدمة الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات غير م�صرح به �أو ينطوي
على �إهمال �أو غ�ش �أو عدم �أمانة ،و
ت�سليم كل �شيك م�صور �إلى البنك خالل ثالثة �أيام من تقديمه من خالل خدمة
			
الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات .ويجوز لك �إختيار خدمة الت�سليم ال�سريع
( ،)COURIER@VELOCITYلت�سليم كافة ال�شيكات الم�صورة
المقدمة بهذه الطريقة عن طريق الدخول في الأحكام وال�شروط الخا�صة بتلك
الخدمة .وفي حالة ا�ستخدامك لخدمة الت�سليم ال�سريع (@COURIER
 )VELOCITYلت�سليم ال�شيكات الم�صورة �إلى البنك ،ف�إنك تتعهد بحفظ
ال�شيكات الم�صورة ب�صفة منف�صلة عن كافة البنود الأخرى الم�سلمة بوا�سطة خدمة
الت�سليم ال�سريع ( )COURIER@VELOCITYوااللتزام بكافة
�سيا�سات وتعليمات البنك المتعلقة بت�سليم ال�شيكات الم�صورة.
 4-9مواعيد تنفيذ التعليمات
من وقت لآخر ،قد تحتاج بع�ض التعليمات �إلى وقت لتنفيذها (على �سبيل المثال في حالة عدم
توافر نظام مقا�صة ال�شيكات الم�صورة �أو عدم مطابقة ال�شيك لمتطلبات البنك) وبالتالي ال
يتم تنفيذ المعاملة بالتزامن مع �إ�صدار التعليمات بوا�سطة �أي م�ستخدم .وفي حالة تقديم
م�ستخدميك لأي �شيك م�صور بتاريخ يوم م�صرفي ولكن بعد �آخر موعد للم�سح ال�ضوئي ،يتم
تنفيذ المعاملة بتاريخ اليوم الم�صرفي التالي.

 5-9جهاز الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات
		�أ�	.إنك توافق على ما يلي:
حفظ و�صيانة والت�أمين على كل جهاز في المكان وااللتزام بكافة الأحكام وال�شروط
			
المطبقة بينك وبين البائع ،و
ا�ستخدام الجهاز ب�شكل �صحيح للأغرا�ض المحددة طبقا لتعليمات الت�شغيل
			
الخا�صة بال�صانع وااللتزام بكافة القوانين ذات ال�صلة بحيازة وا�ستخدام و�صيانة
الجهاز ،و
�إنك توافق على عدم القيام بما يلي:
			
				  .١ا�ستخدام �أي جهاز خا�ص ب�أي �شخ�ص �آخر �أو جهة �أخرى لم يتم �إعتماده
بوا�سطة البنك� ،أو ال�سماح لأي �شخ�ص بخالف البائع �أو وكالئه المعتمدين
ب�إ�صالح �أو �صيانة كل من الأجهزة ،و
				  .٢ا�ستخدام �أو محاولة ا�ستخدام الموقع االلكتروني ب�شكل متعمد �أو بطريقة
تنطوي على �إهمال با�ستعمال جهاز معطل �أو ال�سماح ب�أي طريقة �أخرى
بحدوث �أي �شيء يمكن �أن يلحق ال�ضرر بالموقع االلكتروني �أو يعر�ض �أمن
الموقع االلكتروني للخطر عند ا�ستخدام �أي جهاز �أو عند القيام بالم�سح
ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات ،و
				  .٣تو�صيل �أو ربط �أي جهاز ب�أي جهاز �أو نظام �آخر دون الح�صول على موافقة
خطية م�سبقة من البنك.
		 ب�	.إنك تقر �أن كل جهاز يتم ت�سليمه �إليك بوا�سطة البائع والبنك ال يتحمل �أي م�س�ؤولية
تجاهك بهذا الخ�صو�ص وال يقدم �أي افادة �أو �ضمان بخ�صو�ص الجهاز .كما �أنك
تتحمل الم�س�ؤولية عن �أي خ�سائر وتوافق على تعوي�ضنا عن �أي خ�سائر نتكبدها نتيجة
ال�ستخدامك للجهاز.
 6-9البرمجيات
		�أ	.يمنحك البنك حق ًا غير ح�صري وغير قابل للتحويل ال�ستخدام ن�سخة واحدة من
البرمجيات الم�سجلة على كل جهاز لأغرا�ض الدخول �إلى خدمة الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات
ال�شركات ولأغرا�ض الأعمال الداخلية الخا�صة بك .ويتوقف تلقائي ًا حق ا�ستخدام
البرمجيات عند �إنهاء ا�ستخدامك لخدمة الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات �سواء تم
ام لم يتم �إعادة الجهاز �إلى البنك �أو البائع.
		 ب�	.إنك توافق على:
عدم التدخل في �أو تغيير �أي برمجيات داخل الجهاز ،و
			
بذل كافة المجهودات المعقولة لحماية �سرية البرمجيات وحماية البرمجيات من
			
اال�ستخدام غير الم�صرح به �أو �إعادة االنتاج �أو التوزيع �أو الن�شر ،و
عدم ن�سخ �أو العبث في هند�سة �أو فك �أو تعديل �أو محاولة تعديل البرمجيات ب�أي
			
طريقة في محاولة لن�سخ البرمجيات �أو تقليد وظائفها لأي غر�ض �آخر.
 7-9الم�س�ؤولية والتعوي�ض
		�أ�	.إنك تتحمل وحدك وب�صفة ح�صرية الم�س�ؤولية عن كافة ال�شيكات الم�صورة والمعلومات
المقدمة من قبل �أي م�ستخدم في ما يتعلق ب�صحة واكتمال ودقة بيانات �أي �شيك م�صور.
		 ب	.يحتفظ البنك بحق رف�ض �أو االحتفاظ ب�أي �شيك م�صور غير مطابق للأحكام (بما في
ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر� ،أي �شيك م�صور تم �إدخال تغييرات عليه �أو ت�شويهه
�أو محو بياناته �أو �أي �شيك م�ؤجل الدفع �أو �شيك ثبت تزويره �أو م�شكوك في تزويره) �أو �أي
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�أحكام تنطبق على ح�سابك .كما تقر ب�أن قدرة البنك على تقديم خدمة الم�سح ال�ضوئي
ل�شيكات ال�شركات وتقديم �أي �شيك م�صور �إلى نظام مقا�صة ال�شيكات الم�صورة تخ�ضع
�إلى توافرية نظام مقا�صة ال�شيكات الم�صورة وعمل الجهاز بطريقة �سليمة .ويحتفظ
البنك بحق تعليق خدمة الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات طبق ًا لتلك ال�شروط ولتلك
الفترة الزمنية التي يقررها في حالة تعليق نظام مقا�صة ال�شيكات الم�صورة �أو عدم
توافره لأي �سبب من الأ�سباب .وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية تجاهك عن �أي خ�سائر
تتكبدها عند حدوث �أي حالة من الحاالت المذكورة في البند (/7-9ب) هذا.
		 جـ	.دون الحد من التعوي�ض المتعين عليك دفعه طبق ًا لأحكام البند ( ،)2-10يجب عليك
تعوي�ض وحماية البنك عن ومن �أي من وكافة الأ�ضرار التي يتحملها �أو يتكبدها البنك
و�أي عقوبة( ،بما فيها �أي غرامة �أو مفرو�ضات قانونية) ي�ؤكد البنك �أنه قد تكبدها �أو
تحملها ب�سبب �أو في ما يتعلق با�ستخدامك �أو ا�ستخدام �أي من م�ستخدميك لخدمة
الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات بما في ذلك �أي ا�ستخدام غير م�صرح به �أو ينطوي
على �إهمال �أو غ�ش �أو عدم �أمانة �أو �إخفاقك في ت�سليم الن�سخة الأ�صلية من �أي �شيك
م�صور ب�شكل مقبول.
 8-9الإنهاء
بالإ�ضافة �إلى حقوق الإنهاء المذكورة في البند ( ،)13يجوز للبنك بموجب توجيه �إ�شعار خطي
�إليك �إنهاء ا�ستخدامك لخدمة الم�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات فور ًا عند �إنهاء الم�صرف
المركزي لنظام مقا�صة ال�شيكات الم�صورة �أو �إنهاء دخول البنك �إلى نظام مقا�صة ال�شيكات
الم�صورة.

 -10الإخالء من الم�س�ؤولية والتعوي�ض
 1-10الإخالء من الم�س�ؤولية
		�أ	.ال ي�ضمن بنك �أبوظبي التجاري وال يتعهد (�أ) بتوافر الخدمات والموقع الإلكتروني
لتقديم الخدمات �أو بتلبية تلك الخدمات لمتطلباتك �أو عدم انقطاع �إمكانية الدخول
�إلى الخدمات �أو (ب) عدم حدوث ت�أخيرات �أو �أعطال �أو �أخطاء �أو �إغفاالت �أو حذوفات
�أو �ضياع �أو فقدان للمعلومات المر�سلة �أو (جـ) عدم انتقال �أي فيرو�سات �أو خ�صائ�ص
مدمرة �أخرى �أو (د) عدم حدوث �أي �أعطال �أو �أ�ضرار بنظام الحا�سب الآلي الخا�ص
بك .ونظر ًا للطبيعة المفتوحة للإنترنت ،ال يمكن للبنك �ضمان �أو التعهد بتوفير الحماية
الكاملة لمعامالتك من القر�صنة �أو االقتحام غير الم�صرح به �أو هجمات الفيرو�سات
�أو المحاوالت المتعمدة من قبل �أطراف ثالثة الختراق �أحدث الترتيبات الأمنية التي
تم تطبيقها .بيد �أن بنك �أبوظبي التجاري �سيتخذ كافة الخطوات الممكنة عملي ًا ب�شكل
معقول ل�ضمان �أمن وحماية جميع معامالتك بما في ذلك تركيب الخ�صائ�ص الأمنية
الم�صممة للحفاظ على خ�صو�صية و�سرية جميع االت�صاالت.
		 ب	.عليك االنتباه �إلى �أن بنك �أبوظبي التجاري ي�ستخدم درجة عالية من الت�شفير لحماية
معامالتك وح�ساباتك من �أي دخول غير م�صرح به .وقد يكون ا�ستخدام ذلك الت�شفير
غير قانوني في مناطق اخت�صا�ص ق�ضائي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة .و�أنت
تتحمل الم�س�ؤولية عن الت�أكد ،في حالة وجودك خارج دولة الإمارات العربية المتحدة،
من �أن �إمكانية ا�ستخدامك للخدمات م�سموح بها بموجب القانون المحلي ونحن ال
نتحمل �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة تتكبدها نتيجة لعدم قدرتك على ا�ستخدام الخدمات
في مناطق االخت�صا�ص الق�ضائي تلك.

		 جـ	.ال يقدم بنك �أبوظبي التجاري �أي �إفادات �أو تعهدات فيما يتعلق بدقة �أو فاعلية �أو �أداء
�أي برمجيات يوفرها طرف ثالث فيما يتعلق بالخدمات �أو بالموقع الإلكتروني لتقديم
الخدمات.
		 د	.اتخذ بنك �أبوظبي التجاري خطوات معقولة للت�أكد من دقة وكفاية واكتمال المعلومات
والمواد (بما في ذلك الن�صو�ص والر�سومات البيانية والروابط والبنود الأخرى) التي
تت�ضمنها الخدمات والموقع الإلكتروني لتقديم الخدمات .بيد �أنك تتحمل وحدك
وب�صفة ح�صرية الم�س�ؤولية عن ا�ستخدامك للخدمات والموقع الإلكتروني لتقديم
الخدمات .علم ًا ب�أن المعلومات والمواد المرتبطة بها تقدم على �أ�سا�س توفرها وكما
هي عليه .وال ي�ضمن بنك �أبوظبي التجاري دقة وكفاية واكتمال هذه المعلومات والمواد
ويتبر�أ �صراحة من الم�س�ؤولية عن �أي �أخطاء �أو �إغفال في المعلومات �أو المواد .وال يقدم
البنك ،فيما يتعلق بالمعلومات والمواد� ،أي تعهد من �أي نوع� ،ضمني ًا �أو �صريح ًا �أو قانوني ًا
كان ،بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر� ،ضمان عدم انتهاك حقوق �أو ملكية �أي
طرف ثالث �أو مالءمة المعلومات والمواد لأي لغر�ض معين وخلوها من الفيرو�سات.
		 هـ	.ما لم ين�ص �أو يتفق معك على خالف ذلك ،تكون المعلومات المت�ضمنة في الخدمات
والموقع الإلكتروني لتقديم الخدمات معدة بما يتوافق مع �أنظمة وقوانين دولة الإمارات
العربية المتحدة ولتوفير المنتجات والخدمات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعليه ،التكون هذه المعلومات موجهة �إليك �إذا لم تكن متوافقة مع قوانين ال�سلطة
الق�ضائية التي تقيم داخل حدودها �أو ت�ستخدم الخدمات من داخل نطاقها.
		 و	.ما لم يثبت عدم �صحتها ،تكون �سجالتنا هي الدليل على معامالتك مع بنك �أبوظبي
التجاري فيما يتعلق بالخدمات.
		 ز	.مع مراعاة �أحكام البند (� )7أعاله ،و�إلى الحد الم�سموح به قانون ًا ،ال يكون بنك �أبوظبي
التجاري م�س�ؤو ًال تجاهك �أو تجاه �أي �شخ�ص �آخر عن �أي خ�سائر مبا�شرة �أو غير مبا�شرة
�أو خ�سائر تبعية �أو طارئة ،بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر� ،أي خ�سارة للأرباح
�أو الدخل من الأعمال �أو ال�سمعة التجارية �أو التوفيرات المتوقعة �أو فقدان البيانات ،قد
تن�ش�أ عن:
ت�صرف البنك �أو �إخفاقه في الت�صرف بنا ًء على التعليمات التي تلقاها من �أي
			
م�ستخدم  /م�ستخدمين ،و
�أي خط�أ وارد في المعلومات المدخلة والمر�سلة �إلي �أنظمة الخدمات الخا�صة بنا ،و
			
الدخول �إلى الخدمات �أو ا�ستخدامها عبر �إجراءات الدخول ولكن بطريقة �أو لغاية
			
غير م�صرح بها بوا�سطة �أي م�ستخدم /م�ستخدمين ،و
تعطل �أنظمة االت�صاالت الال�سلكية �أو �شبكات االت�صاالت التابعة لنا �أو التابعة لكم
			
�أو �أي �أعطال ميكانيكية �أو �إنقطاع للتيار الكهربائي �أو ق�صور �أو عطل �أو عدم كفاءة
في الأجهزة ،و
حالة �أو �سبب خارج ب�شكل معقول عن �إرادتنا �أو �سيطرتنا بما في ذلك على �سبيل
			
المثال ال الح�صر حوادث الق�ضاء والقدر وانقطاع التيار الكهربائي �أو تذبذب
�إمدادات الطاقة �أو تعطل الماكينات �أو الأجهزة �أو �أنظمة المعالجة �أو اال�ضرابات
�أو �أعمال ال�شغب �أو ت�صرفات الحروب �أو قطع الطرق �أو الإ�ضطرابات ال�صناعية �أو
الت�صرفات الحكومية التي يتم فر�ضها بعد تاريخ توقيعك لنموذج �إ�شتراك العميل
المبدئي �أو تعطل خطوط االت�صاالت.
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�أي ن�شاط احتيالي �أو �إهمال من طرف موظفيك �أو وكالئك �أو �أي طرف ثالث �سوا ًء
			
كان من الم�ستخدمين �أو غيرهم ،و
�أي ت�أخير في نقل البيانات بينك وبين متلقي المعلومات� ،سوا ًء ب�سبب الأعطال �أو
			
الفيرو�سات �أو ب�سبب �أعطال في �أجهزتك �أو برمجياتك الموجودة على �أجهزتك �أو
على �أنظمتنا ،و
�أي �آثار مترتبة على �أي فيرو�سات �أو �أي خ�صائ�ص مدمرة �أخرى قد ت�ؤثر ب�شكل
			
معاك�س �سلبي على �أجهزتك �أو برمجياتك �أو معداتك:
				 � .١إخفاق �أي معاملة� ،أو
				 � .٢أي �سبب �آخر� ،إال �إذا كان ذلك ب�سبب �إهمال ج�سيم �أو تق�صير متعمد من
جانب البنك �أو مخالفة لل�شروط �أو ال�ضمانات المذكورة بموجب القانون في
العقود الخا�صة بتوريد الب�ضائع وتقديم الخدمات والتي ال يمكن �إ�ستبعادها
�أو تعديلها �أو تقييدها .وتقت�صر م�س�ؤولية بنك �أبوظبي التجاري النا�شئة عن
مخالفة �أي من تلك الحقوق التي ال يمكن ا�ستبعادها ،ح�سب �إختيار البنك،
على �إعادة توفير هذه الخدمات �أو دفع تكلفة �إعادة توفيرها� ،أو
				  .٣الو�صول �إلى وا�ستخدام �أي معدات خدمات عبر �إجراءات الدخول ولكن
بطريقة �أو لغر�ض غير م�صرح به بوا�سطة البنك �أو �أي م�ستخدم.
		 ح	.ال يقبل بنك �أبوظبي التجاري �أي م�س�ؤولية مهما كانت �أو ب�أي طريقة كانت نا�شئة �أو
ناتجة عن �أي �إنقطاع للخدمات �أو �أي م�شكلة فنية ت�ؤدي �إلى �إنقطاع الدخول �إلى وحدوث
ت�أخيرات و�إخفاقات و�أخطاء وخ�سائر وفقدان لأي معلومات مر�سلة.
		 ط�	.سيقوم بنك �أبوظبي التجاري بتنفيذ معامالت �صرف العمالت الأجنبية بتاريخ الطلب
المقبول با�ستخدام بوابة بنك �أبوظبي التجاري التي تعر�ض �سعر ال�صرف الر�سمي
و�أ�سعار ال�صرف المتفق عليها م�سبق ًا مع مراعاة الممار�سات ال�سوقية القيا�سية
لمعامالت �صرف العمالت.
		 ي	.ال يقبل البنك �أي م�س�ؤولية مهما كانت �أو ب�أي طريقة كانت عن �أي خ�سارة ب�سبب �أي
عيب �أو نق�ص �أو �سوء عمل معدات الخدمات بما في ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر،
الم�شاكل الفنية التي ت�ؤدي �إلى �إنقطاع ا�ستخدام الخدمات.
		 ك	.تتطلب منا بع�ض الخدمات ا�ستالم ومعالجة والإبالغ عن معلومات تتعلق بح�ساباتك
ومعامالتك ،وال يتحمل البنك الم�س�ؤولية عن تحديد مدى دقة �أو اكتمال �أو توفير �أي
معلومات تكون قد قمت �أنت �أو وكالئك �أو �أي طرف ثالث بموافاتنا بها .وبا�ستثناء كما
هو من�صو�ص عليه في الأحكام ،ال يتوجب علينا تف�سير محتويات �أي بيانات مر�سلة �إلينا.
وما لم يتم االتفاق على خالف ذلك خطي ًا ،ال يكون البنك مطالب ًا (بموجب �أي �إجراءات
�أمن �أو خالفه) باكت�شاف الأخطاء في الإر�سال �أو في محتوى �أي معلومات ن�ستلمها منك
�أو من �أي طرف ثالث.
 2-10التعـوي�ض
دون الإخالل ب�أي حقوق �أو تدابير �أخرى متاحة لبنك �أبوظبي التجاري (�سواء بموجب هذه الأحكام
وال�شروط �أو ب�أي طريقة �أخرى) يجب عليك حماية بنك �أبوظبي التجاري من وتعوي�ضه عن �أي من
وكافة الخ�سائر التي يتحملها �أو يتكبدها البنك و �أي عقوبة (بما في ذلك �أي غرامة �أو مفرو�ضات
قانونية) ي�ؤكد البنك �أنه قد تحملها �أو تكبدها نتيجة لأي مما يلي:
	�أ�	.أي �إخفاق من جانبك �أو من جانب م�ستخدميك في االلتزام بهذه الأحكام� ،أو

ب�	.أي ت�صرف �أو تق�صير من جانب م�ستخدميك في ت�شغيل وا�ستخدام �أي نظام م�ستخدم من
قبلك بخ�صو�ص الخدمات� ،أو
جـ	.اعتماد بنك �أبوظبي التجاري على �أو ت�صرفه بنا ًء على �أو تنفيذه لأي تعليمات �أو ب�أي طريقة
م�سموح بها بموجب هذه الأحكام� ،أو
د�	.أي تغيير في �أي من القوانين المنطبقة� ،أو
هـ�	.أي ت�صرف �أو �إغفال من جانب بنك �أبوظبي التجاري �أو �شيء يقوم �أو يوعز البنك بالقيام به
بخ�صو�ص �أو في ما يتعلق بهذه الأحكام �أو �أي ح�ساب دون تق�صير متعمد من جانب البنك بما
في ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر� ،إف�شاء �أي م�س�ؤول �أو موظف بالبنك ،لأ�سباب ال يمكن
تفاديها �أو لأي �سبب �آخر ،ب�أي معلومات مرتبطة ب�أي ح�ساب �أو تعليمات �إلى �أي �شخ�ص �آخر،
�أو
و�	.أي فيرو�س �أو عيب �أو خلل �أو عجز �أو عطل و�/أو �أي توقف �أو ا�ضطراب �أو ف�شل قد يلحق ب�أي
برمجيات �أو نظام �إت�صاالت �أو حا�سب �آلي �أو �أي جهاز �إلكتروني �أو نظام يمتلكه البنك �أو يتم
ت�شغيله و�/أو �صيانته بوا�سطة البنك �أو نيابة عنه ،ب�سبب �أو نتيجة لت�صرف من جانبك �أو من
جانب �أي من م�ستخدميك المتمتعين بحق الدخول �إلى و�/أو ا�ستعمال الخدمات� ،أو
ز�	.أي عيب �أو عجز �أو خلل مهما كان �أو ناتج ب�أي طريقة كانت ب�سبب معدات الخدمات �أو الدخول
�إلى الخدمات �أو ا�ستعمالها� ،أو
ح�	.أي �إخفاق في تقديم الخدمات نتيجة اللتزامنا باللوائح التنظيمية.

 -11المعلومات
	1-11عندما يحتاج بنك �أبوظبي التجاري لتمرير معلومات �إلى �أي بنوك �أو م�ؤ�س�سات مالية �أخرى
بغر�ض تنفيذ تعليماتك �أو عندما يرى �أنه من ال�ضروري �أو من الم�ستح�سن القيام بذلك
لتوفير الخدمات� ،أو عندما يكون تمرير المعلومات لأي هيئة �أو �سلطة حكومية مطلوب بموجب
القانون ،ف�إنك تخولنا حق تمرير �أو تخزين معلومات عنك �أو عن ح�ساباتك عبر وداخل بالد �أو
�أقاليم مختلفة و�إتاحة هذه المعلومات �إلى �أطراف �أخرى� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يكون من الم�سموح
لنا �أو للطرف الثالث المعني الذي تم موافاته بمعلومات عنك �أو عن ح�ساباتك بالإف�صاح عن
هذه المعلومات �إذا كنا مطالبين �أو كان مطالب ًا قانون ًا بذلك.
	2-11يجوز لبنك �أبوظبي التجاري ت�سجيل المحادثات الهاتفية من �أجل دعم الخدمات والتحقق من
�صحة المعامالت �أو لأغرا�ض مراقبة الجودة والتدريب.

 -12الر�سوم والأحكام التكميلية والتعديالت التي تطر�أ على الخدمات
�1-12أنت توافق على دفع الر�سوم المطلوبة من قبلنا (�إن وجدت) مقابل ا�ستخدام وتوفير الخدمات
كما ونخطرك بها من وقت لآخر .هذا ،ويجوز لنا تغيير الر�سوم المطلوبة وعدد مرات ومواعيد
دفعها بموجب توجيه �إ�شعار م�سبق ال تقل مدته عن ثالثين ( )30يوم ًا.
�	2-12أنت تخولنا خ�صم من �أي ح�ساب لك �أي ر�سوم م�ستحقة مقابل توفير الخدمات بالطريقة
المو�صوفة مبدئي ًا في نموذج �إ�شتراك العميل وهي الر�سوم التي قد تتغير من وقت �إلى �آخر،
ح�سب تقدير البنك.
	3-12يحتفظ البنك بحق تغيير هذه الأحكام و�أي معلومات �أخرى قد �أ�صدرها بخ�صو�ص الخدمات
في �أي وقت .يتم الإبالغ خطي ًا عن �أي تغييرات قد تطر�أ على هذه الأحكام (على �سبيل
المثال ،في ك�شوفات الح�ساب �أو في الموقع الإلكتروني لتقديم الخدمات) �أو ب�إعالن يظهر
في ال�صحف في موعد �أق�صاه تاريخ حدوث التغيير .يتم موافاتك ب�إ�شعار قبل ما ال يقل عن
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ثالثين ( )30يوم ًا ب�إحدى الو�سائل المذكورة التي يختارها البنك لإخطارك ب�أي زيادة مرتبطة
بم�س�ؤوليتك عن الخ�سائر �أو ب�أي تعديل في حدود المعامالت الدورية .
	4-12عندما نقوم ب�إدخال خدمات جديدة �ضمن الخدمات ،يجوز لنا توفير تلك الخدمات وفقاً
لأحكام تكميلية يتم �إخطارك بها من وقت لآخر طبق ًا لهذه الأحكام وال�شروط.

� -13إنهاء تقديم الخدمات
	1-13يجوز لك �إنهاء تقديم الخدمات �إليك في �أي وقت بموجب توجيه �إ�شعار خطي �إلى البنك
قبل ما ال يقل عن واحد وع�شرين ( )21يوم ًا .ويجوز للبنك �إنهاء تقديم �أي من �أو جميع
الخدمات ،دون حكم ق�ضائي ،بموجب توجيه �إ�شعار خطي م�سبق ال تقل مدته عن خم�سة ()5
�أيام عن طريق البريد االلكتروني �إلى عنوان البريد االلكتروني الذي �أعلمت البنك به في
نموذج ا�شتراك العميل .ويعتبر �أي �إخفاق من جانبك في ا�ستالم الر�سالة الموجهة بالبريد
االلكتروني خالل يوم واحد من تاريخ �إر�سالها بمثابة قبول للإنهاء .وال يكون من �ش�أن �إنهاء
البنك لأي خدمة الت�أثير على تقديم الخدمات الأخرى المتبقية وال على �أحكام و�شروط تلك
الخدمات.
	2-13قد ال يتم تنفيذ �أي حواالت مالية يكون قد تم �إ�صدار تعليمات بتنفيذها ومجدولة للتنفيذ بعد
�إنهاء ا�ستخدامك للخدمات.
	3-13بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجوز للبنك ،بموجب توجيه �إ�شعار خطي �إليك �إنهاء هذه الأحكام وتقديم
�أي من �أو كافة الخدمات فور ًا دون حكم محكمة �إذا:
		�أ	.قمت (وبما في ذلك موظفيك ووكالئك �أو �أي �أطراف ثالثة �سواء كانوا �أم لم يكونوا
م�ستخدمين للخدمات) بالتدخل ب�أي طريقة في انظمتنا �أو الخدمات المقدمة من قبلنا
�إليك �أو �إلى عمالء �آخرين� ،أو
		 ب	.قمت (وبما في ذلك موظفيك ووكالئك �أو �أي �أطراف ثالثة �سواء كانوا �أم لم يكونوا
م�ستخدمين للخدمات) بمخالفة �أي من ن�صو�ص الأحكام واذا �أخفقت في تقويم تلك
المخالفة خالل ثالثة �أيام عمل بعد �إ�ستالم �إ�شعار منا نطلب منك بموجبه تقويم تلك
المخالفة� ،أو
		 جـ	.قام �أي م�ستخدم بالإف�صاح عن هوية الم�ستخدم ورقم التعريف ال�شخ�صي و�/أو كلمة
المرور الخا�صة به �أو �إذا �سمح لأي طرف ثالث غير مفو�ض با�ستخدام �أي من �أجهزة
التوكن �أو �إذا �سمح لأي طرف ثالث غير مفو�ض بالدخول �إلى الخدمات� ،أو
		 د	.تم �إعالن �إع�سارك �أو تعيين حار�س ق�ضائي على �أي من ممتلكاتك �أو �إذا دخلت في �صلح
�أو ترتيبات مع دائنيك �أو �إذا قمت بالتنازل ل�صالح دائنيك.
 4-13عند الإنهاء:
		�أ	.يجوز لنا القيام فور ًا ب�إيقاف �إمكانية دخولك �إلى الأنظمة والموقع االلكتروني
والخدمات ،و
		 ب .يجب عليك �إعادة الينا فور ًا �أي �أجهزة توكن تحتفظ بها.

خطي من بنك �أبوظبي التجاري .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجب عليك عدم ربط �أي موقع الكتروني
�آخر بالموقع االلكتروني لتقديم الخدمات دون �إذن �أو ت�صريح منا .بيد �أنه يجوز لك ن�سخ �أو
تنزيل �أو تخزين ب�شكل م�ؤقت مقتطفات من الموقع االلكتروني لتقديم الخدمات والخدمات
لمعلوماتك ال�شخ�صية فقط �أو عند ا�ستخدامك للخدمات.
	2-14جميع العالمات التجارية ،بما في ذلك ال�شعارات والأ�سماء التجارية و�أ�سماء الخدمات وخطط
الألوان الم�ستخدمة وال�شعارات المعرو�ضة بخ�صو�ص الخدمات وفي الموقع االلكتروني لتقديم
الخدمات ،مملوكة لبنك �أبوظبي التجاري �أو مرخ�ص بها للبنك .ال يتعين تف�سير �أي �شيء وارد
في الموقع االلكتروني لتقديم الخدمات على �أنه يمنح �أي ترخي�ص �أو حق با�ستخدام �أي من
تلك العالمات التجارية دون موافقة خطية.

 - 15القانون المطبق
تخ�ضع الخدمات المقدمة �إليك من قبل البنك ونموذج �إ�شتراك العميل (الذي ت�شكل هذه الأحكام جز ًء
منه) والمعامالت المنفذة بموجبها �إلى قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة .و في ما يتعلق ب�أي نزاع،
تخ�ضع �أنت وبنك �أبوظبي التجاري لالخت�صا�ص الق�ضائي غير الح�صري لمحاكم دولة الإمارات العربية
المتحدة بما فيها ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،محاكم �أبوظبي.

 - 16التعديالت
يجوز لبنك �أبوظبي التجاري تعديل �أو تغيير �أو الإ�ضافة �إلى الأحكام بموجب توجيه �إ�شعار خطي بذلك
�إليك ب�أي طريقة يعتبرها بنك �أبوظبي التجاري منا�سبة .وي�سري ذلك التعديل �أو التغيير �أو تلك الأحكام
التكميلية اعتبار ًا من التاريخ المحدد في ذلك الإ�شعار �أو في حالة عدم وجود ذلك التاريخ �إعتبار ًا من
تاريخ ذلك الإ�شعار.

 - 17اال�ستقاللية
�إذا �أ�صبح �أي من هذه الأحكام غير قانوني �أو غير �ساري المفعول �أو غير قابل للإنفاذ ،تظل بقية الأحكام
�سارية المفعول ومنتجة لآثارها بالكامل.

 - 18ال تنازل
ال يف�سر �أي �إخفاق �أو ت�أخير في ممار�سة �أو �إنفاذ بنك �أبوظبي التجاري لأي من حقوقه بموجب هذه الأحكام
�أو فيما يتعلق ب�أي ح�ساب على �أنه تنازل عن ذلك الحق ،وال يكون من �ش�أن ذلك الت�أثير على �أو الإخالل بحق
البنك في �أن يت�صرف م�ستقب ًال ب�شكل �صارم بما يتوافق وال�صالحيات التي يتمتع بها بموجب هذه الأحكام.

 -14الملكية الفكرية
	1-14حقوق الطبع في كافة المعلومات والمواد الأخرى المحتواة في الخدمات وعلى الموقع
االلكتروني لتقديم الخدمات مملوكة للبنك �أو مرخ�ص بها للبنك .وجميع الحقوق محفوظة
للبنك .ال يجوز لك �إعادة �إنتاج �أو تعديل �أو توزيع �أو عر�ض �أو نقل �أو ا�ستغالل الخدمات ب�أي
طريقة �أخرى �أو الموقع االلكتروني لتقديم الخدمات �أو �أي جزء منها ب�أي �شكل �آخر دون �إذن
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و�إ�شهاد ًا على ما تقدم،
�أوعز الطرفان بتوقيع هذه الإتفاقية بوا�سطة ممثليهما المعتمدين ح�سب الأ�صول بالتاريخ المذكور بمطلعها.
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