الشروط واألحكام العامة

General Terms and Conditions

تســري الشــروط واألحــكام التاليــة (الشــروط واألحــكام) وتعديالتهــا مــن حيــن آلخــر باإلضافــة إلــى الشــروط
واألحــكام المحــددة اإلضافيــة (إن وجــدت) علــى الحســابات وتنظــم هــذه األحــكام العالقــة فيمــا بيــن البنــك
والعميــل .يحــق للبنــك وفــق خيــاره المنفــرد تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام واإلضافــة إليهــا أو حــذف أي
نــص منهــا فــي أي وقــت وإلــى الحــد المســموح بــه قانونـ ًا بعــرض إشــعار بهــذا الخصــوص فــي الفــرع الــذي تــم
فيــه فتــح الحســاب و/أو بأيــة وســيلة معقولــة أخــرى لإلخطــار بتلــك التغييــرات .مــا لــم تنــص هــذه الشــروط
واألحــكام علــى خالفــه ،يعتبــر العميــل أنــه قــد قبــل بتلــك التغييــرات فــي حــال اســتمر بإســتعمال الحســاب
بعــد اســتالم ذلــك اإلخطــار.

These terms and conditions (the “Terms and Conditions”) as amended from time to
time shall, in conjunction with additional specific terms and conditions (if any), apply to
the Accounts and govern the relationship between the Bank and the Customer. The
Bank shall have the sole discretion to amend, add to, or delete any provision of these
Terms and Conditions at any time and to such extent as permitted by law, by displaying
a notice to such effect at the branch where the Account is opened, and/or by any other
reasonable means of notification of such changes. Unless provided to the contrary
in these Terms and Conditions, the Customer shall be deemed to have accepted
such changes if the Customer continues transacting in respect of the Accounts after
receipt of such notification.

 .1تعريفات وتفسير

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

 1.1التعريفات :يكون للتعابير التالية في هذه الشروط واألحكام التعاريف المذكورة أدناه:

1.1 Definitions: In these Terms and Conditions, the following terms shall have the
following meanings:

يعنــي أي حســاب مصرفــي طبق ـ ًا للشــريعة اإلســامية يفتحهــا العميــل لــدى

means any Islamic account(s) opened and maintained
by the Customer with the Bank, including but not limited
to the Current Account and/or the Mudaraba Accounts.

يكــون لهــا المعنــى الــوارد فــي البنــد  17-2فــي هــذه الشــروط واالحــكام.

means the account opening form (whether in paper
or electronic form) in the Bank’s prescribed format as
is issued by the Bank from time to time and signed or
otherwise confirmed or accepted by the Customer in
relation to opening of an Account.

يعنــي ألغــراض الجــزء (و) مــن هــذه الشــروط واألحــكام أي طــرف ثالــث يعينــه

means, for the purposes of Part F of these Terms and
Conditions, any third party required and/or appointed by
the Bank to operate or administer the Account, Card or PIN.

يعنــي ألغــراض األجــزاء (ه)( ،و) و (ز) مــن هــذه الشــروط األحــكام أي شــخص

means, for the purposes of Parts E and F of these Terms
and Conditions, a person(s), either physical or corporate,
appointed by the Bank to provide any part of the Service
or to support Internet Banking (as the case may be).

يعنــي أي جهــاز صــراف آلــي أو ماكينــات إيــداع النقــد والشــيكات أو أيــة آلــة أو

means an automated teller machine, cash handling
machine, cash and cheque deposit machines or any Card
operated machine or device whether belonging to the
Bank or other participating banks or financial institutions
nominated from time to time by the Bank, which accepts
and/or dispenses cash and cheques in addition to
providing other cash, banking or Bill Payment services.

يعنــي أي شــخص يفوضــه العميــل (ســواء فــي نمــوذج فتــح الحســاب أو غيــر

means a person authorised by the Customer (whether
in the Account Opening Form or otherwise) to act on
behalf of the Customer in relation to the Account(s) and
any transactions in relation to such Account(s).

يعنــي نــور بنــك ش.م.ع أو أي مــن فروعــه أو الشــركات الفرعيــة التابعــة لــه أو خلفائــه أو

means Noor Bank PJSC or any of its branches, subsidiaries
or its successors and assigns.

اليوم المصرفي

ً
مفتوحة للعمل في اإلمارات العربية المتحدة.
يعني أي يوم تكون فيه البنوك

means any day on which banks are generally open for
business in the UAE.

’’Banking Day

المستفيد

يعنــي الشــخص الــذي يحــدده العميــل الســتالم االمــوال المحولــة مــن البنــك

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

’’Beneficiary

يعنــي ســداد فواتيــر خدمــات المرافــق أو االتصــاالت أو الشــركات أو الهيئــات

means the payment of bills to utility, telecommunications
or other companies or authorities through the Service,
Internet Banking or such channels as shall be made
available by the Bank.

تعنــي أيــة بطاقــة خاصــة أو بطاقــة طــرف ثالــث صــادرة عــن البنــك لتمكيــن

means a proprietary or a third party card, issued by
the Bank to enable the Customer to access various
services, including but not limited to, cash withdrawals,
purchases, other banking services and account related
information, from various interfaces provided or
arranged by the Bank.

يعني أي عميل أو حامل بطاقة فرعية صدرت البطاقة باسمه.

means a Customer or Supplementary Nominee to
whom a Card has been issued.

الحساب

البنــك وتشــمل دون حصــر الحســاب الجــاري و/أو حســابات المضاربــة؛
أموال المضاربة

نمــوذج فتــح الحســاب يعنــي نمــوذج فتــح الحســاب (ســواء كان خطيــ ًا أو
نمــوذج إلكترونــي) الــذي يعــده البنــك ويصــدره مــن وقــت آلخــر والــذي يوقــع
عليــه أو الــذي يؤكــده أو يقبلــه العميــل فيمــا يتعلــق بفتــح أي حســاب؛
الوكيل

البنــك لتشــغيل أو إدارة الحســاب أو البطاقــة أو رمــز التعريــف الشــخصي.
الوكالء

ســواء كان شــخص ًا طبيعيــ ًا أو اعتباريــ ًا والــذي يعينــه البنــك لتقديــم أي مــن
الخدمــات أو الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك أو لدعــم الخدمــات
المصرفيــة عبــر االنترنــت (كمــا يقتضــي الحــال).
جهاز الصراف اآللي

جهــاز تعمــل بواســطة البطاقــات ســواء كانــت خاصــة بالبنــك أو بأيــة بنــوك أو
مؤسســات ماليــة أخــرى يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر والتــي تقبــل و/أو تصرف
النقــد والشــيكات باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات النقــد والخدمــات المصرفيــة
وخدمــات دفــع الفواتيــر األخــرى.

الشخص المفوض

ذلــك) للتصــرف بالنيابــة عــن العميــل فيمــا يتعلــق بالحســاب وأيــة معامــات
تتعلــق بذلــك الحســاب.
البنك

األشــخاص

الذيــن

يتنــازل

لهــم.

بنــاء علــى تعليمــات العميــل مــن خــال جهــاز صــراف آلــي أو مــن خــال اســتخدام
البطاقــة أو الخدمــات األخــرى المقدمــة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام.
دفع الفواتير

القنــوات التــي يوفرهــا البنــك.
البطاقة

العميــل مــن الحصــول علــى مختلــف الخدمــات بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر
الســحوبات النقديــة والمشــتريات والخدمــات المصرفيــة األخــرى والمعلومــات
المتعلقــة بالحســاب مــن مختلــف أجهــزة االتصــال اآلليــة التــي يقدمهــا أو
يوفرهــا البنــك أو يقــوم بترتيبــات بخصوصهــا.
حامل البطاقة

800 6667
noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

’’Account Opening Form

’’Agent

’’Agents

		’’ATM

’’Authorised Person

		 ’’Bank

’’Bill Payment

		 ’’Card

’’Cardholder
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األخــرى مــن خــال الخدمــة والخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت أو أي مــن

’)’Account(s

’Cash Withdrawal’

means a cash withdrawal from an account maintained with
the Bank using teller counters, ATMs, point of sale and other
cash dispensing outlets made available by the Bank.

’Clause’

means a clause of these Terms and Conditions.

’Corporate Customer’
’Current Account’

يعنــي أيــة ســحوبات نقديــة مــن أي حســاب لــدى البنــك تتــم مــن خــال أمنــاء

السحوبات النقدية

الصنــدوق أو أجهــزة الصــراف اآللــي أو نقــاط البيــع أو منافــذ صــرف النقــد
.األخــرى التــي يوفرهــا البنــك
.يعني أي بند في هذه الشروط واألحكام

البند

means
Customers
comprising
companies,
establishments and other corporate entities.

.يعني العمالء الذين يشكلون شركات ومؤسسات وهيئات اعتبارية أخرى

العميل االعتباري

means the Islamic current account(s), structured on the
Shari’a contract of qard, opened and maintained by the
Customer with the Bank.

يعنــي الحســاب الجــاري المهيــكل علــى عقد قرض شــرعي وفقا ألحكام الشــريعة

الحساب الجاري

means an Individual Customer or Corporate Customer
who is the account holder named in the Account
Opening Form.

يعنــي أي عميــل مــن األفــراد أو اي عميــل اعتبــاري والمســمى كصاحــب الحســاب

’Customer’s Instructions’ means instructions given by the Customer to the Bank.

.تعني التعليمات الصادرة عن العميل إلى البنك

تعليمات العميل

’Customer’

.اإلســامية والــذي يفتحــه العميــل لــدى البنــك

العميل

.فــي نمــوذج فتــح الحســاب

’Deposit’

means funds deposited in an Account or any other
account maintained with the Bank at any point of
deposit made available by the Bank.

.تعني المبالغ المودعة في الحساب يوفرها البنك

الوديعة

’Dual Account’

means a transaction account (including its variant
products), which is structured on a combination of
the contracts of qard and Mudaraba and offers a
chequebook and the potential of earning profit on any
balance maintained above a specified threshold.

يعنــي حســاب تتــم مــن خاللــه معامــات بنكيــة والــذي يعتمــد علــى مفهومــي

الحساب المزدوج

means an entry or set of entries initiated remotely and
electronically transmitted to the Bank via the channels
as shall be made available by the Bank causing
movement of funds affecting the balance(s) in the
Account(s).

تعنــي أي قيــد أو مجموعــة قيــود تتــم خــارج مبنــى البنــك أو أي مــن فروعــه

’Financial Transaction’

’IBAN’		

means International Bank Account Number.

’Identification Facilities’

means a Login ID, PIN, TPIN and any other identification
facilities in relation to any service provided by the Bank
which are required to access particular services.

القــرض والمضاربــة مجتمعيــن ويصــدر بموجبــه دفتــر شــيكات ويمكــن معــه
.تحقيــق أربــاح علــى أي رصيــد يزيــد عــن الحــد األدنــى الــذي يحــدده البنــك

العملية المالية

والتــي يتــم إرســالها إلكترونيــ ًا إلــى البنــك بواســطة القنــوات التــي يوفرهــا
.البنــك والتــي ينتــج عنهــا تحويــل األمــوال وتغييــر علــى الرصيــد فــي الحســاب

. يعني رقم الحساب المصرفي الدولي:أو رقم الحساب الدولي

رقم ايبان

تعنــي رمــز تعريــف الدخول ورقم التعريف الشــخصي للمعامــات وأيــة أدوات تعريف

أدوات التعريف

.تتعلــقبالخدمــاتالمقدمــةمــنقبــلالبنــكوالمطلوبــةللحصــولعلــىخدمــاتمعينــة
.يعني أي عميل يكون شخص ًا طبيعي ًا

العميل الفرد

means documentation, operating instructions or
reference guidelines relating to Internet Banking and
issued by the Bank in any written form or in the guide on
the Bank’s Internet Banking site.

تعنــي المســتندات أو تعليمــات التشــغيل أو التوجيهــات التــي تتعلــق

التعليمات

means intellectual property rights in connection with
Internet Banking under these Terms and Conditions
including but not limited to all statutory and other
proprietary rights in respect of all trademarks, technical
information, process control technology, database
rights, information technology, rights attaching to
software, patents, patent applications, logos and
devices, confidential information, trade secrets, design
rights, copyright and any other rights of like nature
(whether registered or unregistered).

تعنــي حقــوق الملكيــة الفكريــة المتعلقــة بالخدمــات المصرفيــة عبــر

’Internet’

means a worldwide network of computer networks to
facilitate data transmission and exchange.

.تعني شبكة عالمية من شبكات الكمبيوتر لتسهيل إرسال وتبادل البيانات

’Internet Banking’

means a secured Internet based electronic service
offered by the Bank which enables the Customer to
connect with the Bank via the Internet to undertake
Financial Transactions and Non-Financial Transactions
with the Bank from remote locations.

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت تعنــي خدمــة إلكترونيــة آمنــة تعتمــد علــى اإلنترنــت والتــي يقدمهــا البنــك

’Investment Deposit
Account’

means the Islamic deposit Account based on a
Mudaraba contract opened and maintained by the
Customer with the Bank for a specified term.

يعنــي حســاب وديعــة إســامي يعتمــد علــى مبــدأ المضاربــة والــذي يفتحــه

’Investment Period’

means a period of time agreed between the Customer and
the Bank in respect of the tenure of a Mudaraba Account.

تعنــي مــدة مــن الزمــن يتفــق عليهــا العميــل والبنــك بخصــوص حســاب

’Joint Account’

means an account opened in the name of two or more
Individual Customers.

.يعني أي حساب مفتوح باسم عميلين أو أكثر من األفراد

الحساب المشترك

’Login ID’

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

رمــز التعريــف المســتخدم للتعــرف علــى العميــل والــذي يســتخدم/يعنــي رقم

رمز التعريف للدخول

means any corporate entity, person or other
establishment supplying goods and/or services who
accepts the Card as a mode of payment or reservation
by the Cardholder.

أو/يعنــي أيــة هيئــة اعتباريــة أو شــخص أو مؤسســة أخرى تقوم بتوريد البضائــع و

’Individual Customer’

means a Customer who is a natural person.

’Instructions’

’Intellectual Property’

’Merchant’
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بالخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والصــادرة عــن البنــك بأيــة صيغــة خطيــة أو
.فــي الدليــل الكائــن بموقــع الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت

حقوق الملكية الفكرية

االنترنــت بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام بمــا فــي ذلــك ودون حصــر كافــة
الحقــوق القانونيــة المتعلقــة بالعالمــات التجاريــة وتقنيــة مراقبــة العمليــات
،وحقــوق قاعــدة البيانــات وتقنيــة المعلومــات وتطبيقــات بــراءة االختــراع
والشــعارات واالجهــزة والمعلومــات الســرية واألســرار التجاريــة وحقــوق
التصميــم وحقــوق النشــر وأي حقــوق أخــرى ذات طبيعــة مشــابهة (ســواء
.)مســجلة أو غيــر مســجلة

اإلنترنت

لتمكيــن العميــل مــن التواصــل مــع البنــك عبــر اإلنترنــت للقيــام بالعمليــات
الماليــة وغيــر الماليــة مــع البنــك دون الحاجــة للوجــود فــي مبنــى البنــك أوأيــا
.مــن فروعــه

حساب وديعة االستثمار

.العميــل ويحتفــظ بــه لــدى البنــك لمــدة محــددة
مدة االستثمار

. ا لمضا ر بــة

.مــع رمــز التعريــف الشــخصي
التاجر

.الخدمــات والتــي تقبــل بالبطاقــة كوســيلة دفــع أو حجــز مــن قبــل حامــل البطاقــة
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تطبيقالخدمات

المصرفية للهاتف المتحرك

تعنــي مشــاركة فــي األربــاح بحيــث يقــدم أحــد الطرفيــن رأس المــال (رب المــال

means a partnership in profit in which one party provides
capital (“Rab al-Mal” or “Mudaraba Investor”) and the
other party provides its expertise and skill in relation to
the investment of such capital (“Mudarib” or “Mudaraba
Manager”). Profit, if any, is shared between the parties as
per an agreed ratio while loss, if any, is borne solely by
the Mudaraba Investor (as the case may be).

’’Mudaraba

تعنــي مــع االلتــزام بالبنــد (61-1أ) حســاب وديعــة االســتثمار والحســاب المــزدوج

means, subject to Clause 17.1, the Investment Deposit
Account, the Dual Account and the Savings Account,
including their variant products, as the case may be.

تعنــي البيانــات اإللكترونيــة التــي تتكــون مــن معلومــات أو مجموعــات مــن

’Non-Financial Transaction’ means electronic data consisting of information or
sets of information initiated remotely and electronically
transmitted via Internet Banking relating to the
Account(s) and/or other business activities with the
Bank. This will include mail messages which will be
treated as a Customer’s Instruction.

المعلومــات
المضاربة

 :يعنــي تطبيــق البرنامــج الــذي يوفــره البنــك

والــذي يمكــن تنزيلــه علــى الهاتــف المتحــرك واســتخدامه للحصــول علــى

’Mobile Banking Application’ means the software application made available by the
Bank which can be downloaded onto a mobile phone
and used to access information and banking services.

المصرفيــة.

والخدمــات

أو المســتثمر فــي المضاربــة) بينمــا يقــدم الطــرف اآلخــر خبرتــه ومهارتــه فيمــا
يتعلــق باســتثمار رأس المــال المذكــور (المضــارب أو مديــر المضاربــة) .يتــم توزيــع
األربــاح (إن وجــدت) فيمــا بيــن الطرفيــن وفــق النســبة المتفق عليهــا بينما يتحمل
المســتثمر فــي المضاربــة لوحــده الخســارة ،إن وجــدت (كمــا يقتضــي الحــال).
حسابات المضاربة

و /أوحســاب التوفيــر
العملية غير المالية

المعلومــات نشــأت عــن بعــد والتــي يتــم إرســالها إلكترونيـ ًا مــن خــال الخدمــات
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت فيمــا يتعلــق بالحســاب (الحســابات) و/أو أنشــطة
األعمــال األخــرى مــع البنــك .ويشــمل هــذا األمــر الرســائل التــي ترســل عبــر البريــد
اإللكترونــي والتــي ســتتم معاملتهــا علــى أنهــا تعليمــات مــن العميــل.

’’Mudaraba Accounts

الدفع

يعنيتحويلاألموالمنحسابالعميلإلىأيمستفيدوفق ًالتعليماتالعميل.

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

’’Payment

تعليمات الدفع

تعنــي الدفعــات المصرفيــة بالنيابــة عــن العميــل والتــي تشــمل وبــدون حصــر

means banking payments on behalf of a Customer
which may include, but are not limited to bank cheques,
bank drafts and fund transfers.

’’Payment Instruction

means a secret code that complies with the minimum
security requirements required by the Bank which allows
a Customer to access Internet Banking.

’’Password

الخدماتالمصرفيةعبرالهاتف تعنــي الخدمــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا عبــر الهاتــف (بمــا

means the Service, which is accessed through the
telephone (including smartphones) by Cardholders
whose accounts are domiciled in the UAE providing
Account and general information and fund transfer
facilities (where applicable) and other services as may be
offered by the Bank from time to time.

’’Phonebanking

يعنــي رمــز التعريــف الشــخصي الصــادر إلــى حامــل البطاقــة والــذي يمكــن

means a personal identification number issued to the
Cardholder which allows a Customer to access the
Bank’s computer system through the electronic services
provided by the Bank.

يعنــي ســعر الصــرف الســائد للعملــة المعنيــة المعمــول بــه لــدى البنــك كمــا يتــم

Exchange rate of the relevant currency in force at the
Bank as announced/displayed in the Bank’s branches
and/or on its website.

تعنــي فيمــا يتعلــق بــأي حســاب مضاربــة الفتــرة الخاصــة بالعميــل أو التــي

’Profit Calculation Period’ means, in relation to a Mudaraba Account, a period as shall
be applicable to the Customer or otherwise as determined
by the Bank, for which profits on the Mudaraba Funds (as
defined in Clause 17.2) are calculated.

يعنــي حســاب تســوية األربــاح الــذي يحتفــظ بــه البنــك كمــا هــو متفــق عليــه مــن

’Profit Equalisation Account’ means the profit equalisation account maintained by the
Bank as authorised by the depositors for the purpose
of maintaining Profit Equalisation Reserves.

الشــيكات
كلمة المرور

المصرفيــة

والكمبيــاالت

المصرفيــة

وتحويــات

األمــوال.

تعنــي رمــز ســري يتوافــق مــع الحــد األدنــى لمتطلبــات األمــن الــذي يتطلبــه
البنــك والــذي يمكــن العميــل اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت.

فــي ذلــك الهواتــف الذكيــة) مــن قبــل حاملــي البطاقــة الذيــن يوجــد لديهــم
حســابات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتقديــم معلومــات عــن الحســاب
ومعلومــات عامــة أدوات وخدمــات تحويــل األمــوال (أينمــا ينطبــق ذلــك)
والخدمــات األخــرى كمــا يقدمهــا البنــك مــن وقــت آلخــر.
رمز التعريف الشخصي

العميــل الدخــول إلــى نظــام الكمبيوتــر التابــع للبنــك مــن خــال الخدمــات
المصرفيــة اإللكترونيــة التــي يقدمهــا البنــك.
السعر السائد

اإلعــان عنــه /عرضــه فــي فــروع البنــك و/أو فــي موقعــه اإللكترونــي.
مدة حساب األرباح

يحددهــا البنــك والتــي يتــم احتســاب أربــاح علــى أمــوال المضاربــة (كمــا هــي
معرفــة فــي البنــد  )71-2بخصوصهــا.
حساب تسوية األرباح

قبــل المودعيــن لغــرض االحتفــاظ باحتياطيــات تســوية األربــاح.
احتياطيات تسوية األرباح تعني احتياطي تسوية األرباح الذي يحتفظ به البنك وفق ًا للبند ( 71-3ح)
تاريخ سداد األرباح

يعنــي التاريــخ الــذي يدفــع فيــه البنــك حصــة العميــل مــن األربــاح فــي موعــد
يومــا بعــد نهايــة مــدة حســاب األربــاح ذات الصلــة.
أقصــاه خمســة عشــر ()15
ً

الشراء

يعنــي الحســاب المهيــكل علــى عقــدي القــرض والمضاربــة مجتمعيــن والــذي

يعنــي برنامــج الدفــع الــذي تقــوم بتشــغيله ماســتر كارد بدعــم مــن يــو أي ئــي

means the payment scheme operated by Mastercard
and supported by UAE Switch and GCC Switch.

باســتخدام

يمكــن معــه تحقيــق أربــاح علــى أي رصيــد يزيــد عــن الحــد األدنــى المحــدد.

البرنامج

ســويتش

وجــي

ســي

ســي

ســويتش.

الخدمة

يكون لهذه الكلمة المعنى المحدد في البند .20

أجر الخدمة

يعني فيما يتعلق بالجزء (هـ) من هذه الشروط واألحكام ،رسوم الخدمة المستحقة
للبنك مقابل الخدمات المصرفية عبر االنترنت و يعني فيما يتعلق بالجزء (و) من هذه
الشــروط و األحكام ،رســوم الخدمة المســتحقة للبنك مقابل الخدمات المصرفية عبر
الهاتــف ويعنــي فيمــا يتعلــق بالجــزء (ز) مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،رســوم الخدمــة
المســتحقة للبنــك مقابــل الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك.

800 6667
noorbank.com

means the date on which the Bank pays the Customer’s
share of the profit amount, which shall fall no later than
fifteen (15) days after the end of the relevant Profit
Calculation Period.

’’Profit Payment Date

means a transaction account (including its variant
products), which is structured on a combination of
the contracts of qard and Mudaraba and offers the
potential of earning profit on any balance maintained
above the specified threshold.

البطاقــة
حساب التوفير

means the profit equalisation reserve maintained by the
Bank in accordance with Clause 17.3(h).

يعنــي أيــة عمليــة خاصــة بالبضائــع أو الخدمــات والتــي يحصــل عليهــا حامــل
أيــة

’’Prevailing Rate

’Profit Equalisation
’Reserves

means a transaction of goods or services obtained by a
Cardholder by the use of a Card.

بطاقــة.

		 ’’PIN

’’Purchase
’’Savings Account

’’Scheme

has the meaning ascribed to that term in Clause 20.

’’Service

means, in relation to part E (on page 34) of these Terms
and Conditions, means the service charges payable to
the Bank in respect of Internet Banking, and in respect
of Part F (on page 46) of these Terms and Conditions,
the Service charges payable to the Bank by the
Subscriber in respect of various transactions initiated
by the Subscriber on the Service.

’’Service Fee
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تعنــي مجموعــة البرامــج أو اإلجــراءات أو القواعــد المكتوبة والمســتندات المرتبطة

البرامج

بهــا فيمــا يتعلــق بتشــغيل نظــام كمبيوتــر.

means a set of written programmes, procedures or
rules and associated documentation relating to the
operation of a computer system.

حساب اس.تي.ائ

رمز مختصر لحساب االستثمار قصير األجل.

المشترك

يعني العميل المشترك في الخدمة.

حامل البطاقة الفرعية

يعني أي شخص يرشحه حامل البطاقة إلصدار بطاقة فرعية له.

سويفت

يعنــي جمعيــة االتصــاالت الماليــة العالميــة بيــن البنــوك وهــي شــبكة كمبيوتــر

means Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications, a computer network which
provides interbank communication facilities worldwide.

رمز التعريف

يعنــي رمــز التعريــف الهاتفــي الصــادر إلــى حامــل البطاقــة والــذي يمكــن

الهاتفي الشخصي

العميــل مــن الحصــول علــى الخدمــة والخدمــات األخــرى ذات الصلــة والتــي

means a telephone personal identification number
issued to the Cardholder which allows a Customer to
access the Service and other related services provided
by the Bank.

تقــدم خدمــات االتصــاالت بيــن البنــوك علــى نطــاق عالمــي.

يقدمهــا البنــك.

means a short term investment account.

’’STI Account

means the Customer registered for the Service.

’’Subscriber

’Supplementary Nominee’ means a person nominated by a Cardholder to be
issued with a supplementary Card.

دولة اإلمارات

يعني اإلمارات العربية المتحدة

نظامالمصرفالمركزي
االلكترونيلتحويلاالموال

يعنــي نظــام المصــرف المركــزي االلكترونــي لتحويــل االمــوال لتســهيل تحويــل
األمــوال داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

UAE Fund Transfer System of the Central Bank of the
UAE which facilitates the transfer of funds within the UAE

المستخدم

يعنــي شــخص واحــد أو أكثــر مفــوض مــن قبــل العميــل والــذي يخصــص لــه

means one or more individuals, authorised by the
Customer who is/are assigned a Password, PIN and
User Identification issued by the Bank to access
Internet Banking.

يعنــي التاريــخ الــذي يبــدأ فيــه قيــد األربــاح مــن التعامــات فــي الحســاب

means the date on which a transaction entry to an
Account becomes subject to profit, if applicable.

تعني نســبة المشــاركة في االســتثمار والتي يعتمدها البنك بخصوص حســابات

means investment participation weightings, approved
by the Bank for Mudaraba accounts, in the Mudaraba
Pool (as defined in Clause 17.3).

البنــك كلمــة مــرور أو رمــز تعريــف شــخصي أو رمــز تعريــف مســتخدم ليتمكــن مــن
اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت.
تاريخ االستحقاق

(إن وجــدت).

’’Software

		 ’’SWIFT

’’TPIN

means the United Arab Emirates.

		 ’’UAE
’’UAEFTS

		 ’’User

’’Value Date

نسبة المشاركة
في االستثمار

المضاربــة فــي صنــدوق أمــوال المضاربــة (كمــا هــو معــرف فــي البنــد )71-3

 1.2تفسير

1.2 Interpretation

ما لم يتطلب سياق النص خالف ذلك ،تسري القواعد التالية على هذه الشروط و األحكام:
(أ)

’’Weightings

Unless the context requires otherwise, the following rules shall apply:

أذا كانــت عبــارة العميــل تعنــي شــخصين أو أكثــر ،تعتبــر كافــة التعهــدات واالتفاقيــات وااللتزامــات

Where two or more persons constitute the expression the “Customer”, all
covenants, agreements, undertakings, stipulations, obligations, conditions
and other provisions hereof and their liability herein shall be deemed to be
made by and be binding and applicable respectively on them jointly and
each of them severally and shall also be binding on and applicable to his
personal representatives, successors and/or assigns jointly and severally.

تشــمل اإلشــارة إلــى أي شــخص بمــا فــي ذلــك العميــل و/أو البنــك و/أو أي أشــخاص آخريــن و/أو

Reference to any person including the Customer, the Bank and/or any other
persons and/or legal entities shall include the personal representatives,
successors and/or assigns of the person.

تشــمل اإلشــارة إلــى أي شــخص كل مــن  /و أيــة شــركة أو مؤسســة أو شــراكة أو جمعيــة أو هيئــة

Reference to any person shall include any corporation, firm, partnership,
society, association, statutory body and agency, whether local or foreign.

أن البنــود والعناويــن فــي هــذه الشــروط واألحــكام هــي لغــرض ســهولة اإلشــارة فقــط ولــن تؤثــر

The clauses and other headings herein are for ease of reference only and
shall not affect the interpretation of any provision hereof.

تشــمل اإلشــارة إلــى أي نــص قانونــي اإلشــارة إلــى أي تعديــل أو تغييــر أو إضافــة عليــه والــذي يكون

Reference to a statutory provision includes reference to any modification,
consolidation or re-enactment of it for the time being in force, and all
statutory instruments or orders made pursuant to it.

)(e

(و)

تشملالكلماتالتيتشيرإلىالمفردصيغةالجمعوالعكسصحيح،كمايسمحسياقالنصبذلك.

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

)(f

(ز)

تشمل الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين الجنس اآلخر.

Words for a gender include all genders.

)(g

(ح)

إذا كانت أية كلمة أو عبارة معرفة ،يكون للصيغ القواعدية األخرى منها معنى مماثل.

Where a word or phrase is defined, its other grammatical forms have a
corresponding meaning.

)(h

(ط)

تعني اإلشارة إلى شهر اإلشارة إلى شهر ميالدي.

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

)(i

واالشــتراطات والضمانــات والشــروط وغيرهــا مــن األحــكام فــي هذه الشــروط واألحكام ومســؤوليات
أولئــك األشــخاص بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام علــى أنهــا صــدرت عــن أولئــك األشــخاص وأنهــا
ملزمــة ونافــذة علــى كل منهــم بشــكل مشــترك ومنفــرد كمــا تكــون ملزمــة ونافــذة علــى الممثليــن
الشــخصيين و/أو ورثتــه و /أو المتنــازل لهــم التابعيــن لــكل منهــم بشــكل مشــترك ومنفــرد.
(ب)

هيئــات قانونيــة كل مــن الممثليــن الشــخصيين و/أو ورثتــه و/أو المتنــازل لهــم المصــرح لهــم مــن
قبــل ذلــك الشــخص.
(ج)

قانونيــة أو وكالــة ،ســواء كانــت محليــة أو أجنبيــة.
(د)

علــى تفســير أي منهــا.
(ه)

نافــذ ًا فــي الوقــت المعنــي باإلضافــة إلــى كافــة المســتندات القانونيــة أو األوامــر الصــادرة وفق ـ ًا لــه.

800 6667
noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

)(a

)(b

)(c

)(d

4 of 39

. Bالحسابات

B. ACCOUNTS

 .2فتح الحساب

2. OPENING OF ACCOUNT

ال فــي اإلمــارات العربيــة
ال أصــو ً
 2.1يمكــن للعميــل اإلعتبــاري أن يفتــح حســاب ًا لــدى البنــك إذا كان مســج ً

2.1 The Customer may open an Account with the Bank if, in the case of a Corporate
Customer, it is validly registered in the UAE or, in the case of an Individual Customer
wishing to open a Current Account, is a resident of the UAE and has full legal
capacity in accordance with the laws of the UAE and regulations of the Central Bank
of the UAE. Non-resident Individual Customers may, at the sole discretion of the
Bank, open Mudaraba Accounts with the Bank, subject always to the laws of the
UAE. The Bank may allow offshore Corporate Customers (registered in a Free Zone
or foreign jurisdiction) to open Savings Accounts, subject always to the terms and
conditions of the Bank, regulations of the Central Bank of the UAE and any laws in
force at the time.

 2.2يلتــزم العميــل بتعبئــة نمــوذج فتــح الحســاب والتوقيــع عليــه (أو عــدا ذلــك تأكيــده أو قبولــه) وتقديــم

2.2 The Customer shall duly complete and sign (or otherwise confirm or accept) the
Account Opening Form and submit all documents as are required pursuant to the
opening of the Account, following which the Account may be opened subject to
fulfilment of such conditions as determined by the Bank from time to time. The Bank
may either accept or reject the Customer’s application at its sole discretion without
giving any reasons therefore.

 2.3يمكــن فتــح أي حســاب فــردي باســم فــرد واحــد وفقـ ًا للسياســات المعمــول بهــا لــدى البنــك أو باالشــتراك

2.3 An Individual Customer may open an Account in its own name or, subject to the
Bank’s applicable policies, jointly with other Individual Customers.

 2.4بنــاء علــى طلــب العميــل ومــع مراعــاة خيــار البنــك وأيــة متطلبــات حــد أدنــى للرصيــد أو فــرض أجــور خدمــة

2.4 The Bank may upon the Customer’s request, and subject to the Bank’s
discretion and any applicable minimum balance requirements or service fees,
open additional accounts in its name. Unless agreed otherwise, such accounts
will be governed by these Terms and Conditions and will collectively be referred to
herein by the term “Account”.

المتحــدة كمــا يمكــن للعميــل الفــرد الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب جــاري أن يفتــح ذلــك الحســاب إذا كان
مقيم ـ ًا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ولديــه أهليــة قانونيــة كاملــة وذلــك وفق ـ ًا لقوانيــن اإلمــارات العربيــة
المتحــدة والقواعــد التنظيميــة لمصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي .يمكــن للعمــاء مــن األفــراد
غيــر المقيميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وفقــا للخيــار المطلــق للبنــك ،فتــح حســابات مضاربــة لــدى
البنــك ،مــع االلتــزام دائمـ ًا بقوانيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وقــد يســمح البنــك للعمــاء االعتبارييــن اللذيــن
يشــكلون شــركات أجنبيــة مســجلة فــي الخــارج أوشــركات مســجلة فــي المناطــق الحــرة بفتــح حســابات توفيــر
وذلــك بموجــب شــروط وأحــكام البنــك والقواعــد التنظيميــة لمصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي
وأي قوانيــن ســارية فــي ذلــك الوقــت.

كافــة المســتندات المطلوبــة وفقــ ًا لمتطلبــات فتــح الحســاب وبعــد ذلــك يمكــن فتــح الحســاب بموجــب
الشــروط التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر .يمكــن للبنــك إمــا قبــول طلــب العميــل أو رفضــه وفــق خيــاره
المنفــرد بــدون إعطــاء أيــة مبــررات بذلــك الخصــوص.

مــع عمــاء أفــراد آخريــن.

ذات صلــة ،يمكــن للبنــك فتــح حســابات إضافيــة باســمه .ومــا لــم يتــم االتفــاق علــى خالفــه ،تخضــع هــذه
الحســابات لهــذه الشــروط واألحــكام ويشــار إليهــا مجتمعــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام بعبــارة الحســاب.

 .3الودائع والسحوبات

3. DEPOSITS AND WITHDRAWALS

 3.1يقبــل البنــك الودائــع مــن العميــل نقــد ًا أو مــن خــال أي مــن الممارســات المصرفيــة المعتــادة .يمكــن قبــول

3.1 The Bank shall accept deposits from the Customer in cash or by any of the
customary banking practices. Deposits by third parties into the Customer’s account
may be accepted without any responsibility to the Bank.

 3.2يمكــن للبنــك تقديــم شــيكات وســندات دفــع وغيــر ذلــك مــن األدوات ذات العالقــة إلــى العميــل وفق ـ ًا

3.2 The Bank may supply cheques, payment instruments and related materials to
the Customer in accordance with these Terms and Conditions.

 3.3مــع االلتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام ،يمكــن للعميــل أو ألي شــخص مفــوض إجــراء ســحوبات مــن أي

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

الودائــع مــن الغيــر فــي حســابات العميــل بــدون أيــة مســؤولية علــى عاتــق البنــك.

لهــذه الشــروط واألحــكام.

مــن الحســابات باســتخدام أيــة وســيلة يوفرهــا البنــك بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر البطاقــة أو قســائم الســحب
أو الشــيكات أو التعليمــات القائمــة أو أوامــر الدفــع أو التعليمــات اإللكترونيــة وذلــك مــن خــال القنــوات
التــي يوفرهــا البنــك والتــي تشــمل وبــدون حصــر نقــاط البيــع أو الفــروع أو الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت
أو أجهــزة الصــراف اآللــي أو الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف ســواء كان هاتــف نقــال أو غيــر متحــرك أو بأيــة
وســائل أو قنــوات أخــرى يوفرهــا البنــك مــن وقــت آلخــر مــع مراعــاة مــا يلــي:
(أ)

المزايا المحددة والقيود والشروط واألحكام التي يخضع لها الحساب المعني; و

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

)(a

(ب)

حد السحب اليومي األقصى ورسوم وأجور الحساب المعني.

the Bank’s maximum daily withdrawal limit and fees and charges for the
relevant Account.

)(b

 3.4إن مبالــغ الشــيكات المقدمــة للبنــك وغيرهــا مــن أدوات الدفــع لــن تكــون متوفــرة لــدى العميــل إال بعــد أن

3.4 The proceeds of a payment instrument shall not be made available to the
Customer until the Bank has received cash or its equivalent in the relevant Account.
Such proceeds will not be available to the Customer until cleared funds are received
by the Bank. In accepting such instruments, the Bank shall act as the Customer’s
collecting agent and assumes no responsibility for realisation of such proceeds.

 3.5يجــوز للبنــك تحويــل أيــة إيداعــات أو تحويــات بالعملــة األجنبيــة إلــى الحســاب وفــق ســعر الصــرف النافــذ

3.5 The Bank may convert all foreign currency deposits or transfers to the Account
at the Bank’s Prevailing Rate for such currency.

 3.6يملــك البنــك الحــق فــي تجميــد أو تعليــق تشــغيل الحســاب ورفــض كافــة أو بعــض الودائــع والمبالــغ

3.6 The Bank shall have the right to freeze or suspend operation of the Account and
to refuse any and all deposits, credits and withdrawals if the Customer is in breach
of any of these Terms and Conditions or if (i) any instructions given to the Bank are
ambiguous, conflicting or not acceptable to the Bank; (ii) if the Bank suspects that
there may be any fraud or illegality in any transactions (including, without limitation
any breach of UAE Central Bank regulations relating to money laundering); (iii) if the
Bank requires any further instructions, information or documentation, in form and
content satisfactory to the Bank; (iv) if instructed to do so by the UAE Central Bank,
)competent court of law, law enforcement agency or other regulatory authority; or (v
there has been an error in the entries posted to the Account.

 3.7بينمــا يقــر البنــك بــأن األمــوال المودعــة فــي الحســاب هــي تحــت تصــرف العميــل ،يحــق للبنــك وفــق خيــاره

3.7 While the Bank acknowledges that the funds deposited are at the disposal of
the Customer, the Bank may, at its sole discretion, apply the credit balance in the
Account in a Shari’a compliant manner in accordance with the Shari’a requirements
as applied and interpreted by the Bank’s Fatwa and Shari’a Supervisory Board and
in terms of the specific guidelines and conditions applicable to the relevant type of
Account opened by the Customer.

 3.8فيمــا يتعلــق بــأي حســاب ،إذا تجــاوز العميــل الحــد األقصــى لعــدد العمليــات المســموح بهــا بالنســبة

3.8 If, in relation to any Account, the Customer exceeds the maximum number of
transactions permitted for that Account, the Bank’s prescribed fees and charges
for excess transactions shall apply to those transactions and shall at the Bank’s
discretion be charged to the relevant Account.

يحصــل البنــك علــى تلــك المبالــغ فــي حســاب العميــل المعنــي .إن البنــك فــي قبولــه للشــيكات أو أي أدوات
أخــرى للدفــع يعمــل كوكيــل تحصيــل فقــط ولــن يكــون مســؤول عــن إذا مــا تــم التحصيــل فعليــا.

لــدى البنــك بخصــوص تلــك العملــة.

التــي يتــم تحويلهــا إلــى رصيــد الحســاب والســحوبات منــه إذا كان العميــل فــي حالــة إخــال بــأي مــن هــذه
الشــروط واألحــكام أو إذا ( )1كانــت أيــة تعليمــات صــادرة إلــى البنــك غامضــة أو متضاربــة أو غيــر مقبولــة
لــدى البنــك أو ( )2إذا اشــتبه البنــك بأنــه قــد يكــون هنــاك أي احتيــال أو عــدم قانونيــة فــي أيــة تعامــات (بمــا
فــي ذلــك وبــدون حصــر أي إخــال بلوائــح المصــرف المركــزي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة فيمــا يتعلــق
بغســيل األمــوال) أو ( )3إذا طلــب البنــك أيــة تعليمــات أو معلومــات أو مســتندات إضافيــة وفــق الصيغــة
والمضمــون المقبوليــن لــدى البنــك أو ( )4أصــدر لــه مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي ،أو محكمــة
قضائيــة مختصــة ،أو وكالــة شــرطة مختصــة أو أي هيئــة تنظيميــة أخــرى تعليمــات للقيــام بذلــك ،أو ( )5كان
هنــاك خطــأ فــي القيــود المدخلــة فــي الحســاب.
المنفــرد أن يســتخدم الرصيــد الدائــن فــي الحســاب بطريقــة تتفــق مــع متطلبــات الشــريعة اإلســامية كمــا
تطبقهــا وتفســرها هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للبنــك ووفق ـ ًا للتوجيهــات والشــروط المحــددة التــي
تنطبــق علــى نــوع الحســاب المعنــي المفتــوح مــن قبــل العميــل.

لذلــك الحســاب ،تســري أجــور ورســوم البنــك المحــددة بخصــوص العمليــات الزائــدة علــى تلــك العمليــات ويتــم
قيدهــا علــى الحســاب المعنــي وفق ـ ًا للخيــار المطلــق للبنــك.
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 .4عمليات التحصيل والتحويل

4. COLLECTIONS AND REMITTANCES

 4.1تقبــل الشيكات/إشــعارات األرباح/الســندات/الحواالت المســحوبة ألمــر العميــل والتــي يتــم إيداعهــا

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

 4.2يســمح للعميــل الســحب مقابــل شــيكات قيــد التحصيــل فقــط بعــد تحصيــل تلــك الشــيكات فعليــ ًا.

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

 4.3يدفــع البنــك المبلــغ الفعلــي حســب التحويــل البرقي/ســويفت أو الحــواالت /الشــيكات المصرفيــة التــي

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

 4.4فــي حالــة موافقــة البنــك علــى قبــول الكمبيــاالت أو الشــيكات أو الحــواالت أو الســندات المســحوبة

4.4 In the event the Bank agrees to accept bills, cheques, drafts or instruments
drawn on banks outside the UAE (the “Foreign Instruments”) for clearing or
collection, the Customer irrevocably and unconditionally acknowledges and
agrees as follows:

(بالوســيلة التــي يوفرهــا البنــك) فــي الحســاب كبنــود تحصيــل مــا لــم يتفــق مــع البنــك علــى خــاف ذلــك
ووفق ـ ًا لألعــراف المصرفيــة الســارية فــي البنــوك اإلســامية العاملــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .يملــك
البنــك الحــق فــي رفــض الشــيكات أو الحــواالت أو أيــة أوراق ماليــة أخــرى مســحوبة ألمــر أي طــرف ثالــث .و
يحــق للبنــك أن يخصــم مــن الحســاب قيمــة أي مــن األدوات المذكــورة أعــاه التــي لــم يتــم دفعهــا أو تحصيلها
باإلضافــة إلــى رســوم البنــك مــن أي حســاب بــدون تحمــل أيــة مســؤولية فــي حالــة عــدم تحصيــل تلــك البنــود.

ويملــك البنــك الحــق فــي رفــض المصادقــة علــى أي شــيك أو ســند أو تعليمــات إذا كان التوقيــع عليهــا أو أي
قيــد أو تغييــر أو تظهيــر غيــر مقبــول لــدى البنــك أو إذا كانــت األمــوال الموجــودة فــي الحســاب غيــر كافيــة.

يســتلمها لصالــح العميــل بعــد خصــم األجور/الرســوم المصرفيــة والعمــوالت التــي يتكبدهــا البنــك.

علــى بنــوك خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة (الســندات األجنبيــة) لغــرض المقاصــة أو التحصيــل ،يقــر العميــل
ويوافــق بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء وغيــر مشــروط علــى مــا يلــي:
(أ)

أن مقاصــة أو تحصيــل الســندات األجنبيــة يعتمــد علــى قوانيــن وأعــراف الدولــة التــي يقــع فيهــا

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

)(a

يمكــن للبنــك قبــول الســندات األجنبيــة للمقاصــة أو التحصيــل وفــق خيــاره المطلــق وفقــط

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

)(b

ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية بخصــوص تحصيــل أي ســند أجنبــي مــودع لديــه أو بخصــوص قيمته

the Bank assumes no responsibility for the realisation of any Foreign
Instrument deposited with it or for the value given by a foreign bank or
for any mail or communication delays, loss of mail or courier, operating
errors, clearing system delays or losses or for any charge, expense or loss,
howsoever caused; and

فــي بلــدان معينــة ،يمكــن أن تكــون مقاصــة الشــيكات تتضمــن حــق الرجــوع وحتى فــي حالة توفير

in certain countries, the clearing of cheques may be with recourse and,
even when funds have been made available, the drawee bank may return
the cheque or recall the funds subsequently.

البنــك المســحوب عليــه؛
(ب)

لتســهيل أمــور العميــل بنــاء علــى طلبــه مــن وقــت آلخــر .ويحتفــظ البنــك بالحــق فــي رفــض أي
ســند أجنبــي وفــق خيــاره المطلــق أو إعــادة أيــة ســندات أجنبيــة فــي أي وقــت مــن األوقــات؛
(ج)

التــي يحددهــا أي بنــك أجنبــي أو بخصــوص أي تأخيــر فــي اســتالم البريــد أو المراســات أو فقــدان
الرســائل المرســلة عبــر البريــد أو مــن خــال خدمــة الطــرود أو عــن األخطــاء التشــغيلية أو التأخيــر فــي
نظــام المقاصــة أو عــن الخســائر أو عــن أيــة رســوم أو مصاريــف أو خســائر مهمــا كان ســببها؛ و
(د)

األمــوال لصــرف الشــيك ،يمكــن للبنــك المســحوب عليــه إعــادة الشــيك أو بالتالــي اســتعادة المبالــغ.

)(c

)(d

 4.5يلتــزم البنــك بقيــد كافــة التحويــات والحــواالت الــواردة إلــى العميــل فــي الحســابات وفــق عملــة تلــك

4.5 The Bank shall credit all the incoming remittances and drafts of the Customer
into the Accounts in the currency of such Accounts. The deposit shall be at the
exchange rate prevailing on the same day of deposit.

 4.6يملــك البنــك الحــق فــي رفــض ســداد أيــة حوالــة أو كمبيالــة إذا كان اســم المســتفيد ورقــم الحســاب

4.6 The Bank shall have the right to reject to pay for any draft or transfer if the name
of the Beneficiary and the Account number (or where applicable the IBAN) do not
match the Bank’s record or for any other reason. The Bank will not, and is under no
duty to, investigate any discrepancies between the Beneficiary's name and account
number (or IBAN). If a payment instruction identifies a Beneficiary by name and
account number (or IBAN), the Bank may, at its discretion, execute such instructions
by reference to the account number (or IBAN) only, even if the account number (or
IBAN) does not correspond with the Beneficiary's name.

 4.7يجــوز للبنــك بــدون الحاجــة لتقديــم إشــعار مســبق إلــى العميــل و/أو الحصــول علــى موافقتــه إلغــاء أيــة

4.7 The Bank may, without prior notice to and/or consent of the Customer,
reverse any entries in the Account where transfers, remittances, cheques or other
instruments previously credited to the Account are recalled or returned unpaid for
any reason or have been credited in error. The Bank shall be entitled to retain unpaid
cheques or instruments and to exercise all rights in relation thereto.

 4.8يتــم تنفيــذ التعليمــات المتعلقــة بتحويــل األمــوال فقــط عنــد توفــر تلــك األمــوال فــي الحســاب المعني وســوف

4.8 Fund transfers will only be implemented subject to the availability of cleared
funds in the relevant Account(s) and the debit for transferred funds will be reflected
in the Account on the Banking Day on which the instruction is executed by the Bank.

 4-9يتــم تنفيــذ تعليمــات تحويــل األمــوال إلــى حســابات الغيــر فــي البنوك/المؤسســات الماليــة األخــرى

4.9 Any funds transfer instructions to third party accounts in other banks/financial
institutions within or outside the UAE are sent through the SWIFT or UAEFTS system.
All the transfers effected by the Bank according to the Customer’s Instructions or
otherwise undertaken by the Customer shall be at the Customer’s expense and
responsibility, and the Bank shall not be responsible if the amounts are not credited
to the Account due to the failure to provide the mandatory IBAN or if the amounts
credited to the Customer Accounts are reduced due to charges or decline in value,
and the Bank shall not be responsible if the Customer was unable to avail other
funds on account of any restrictions issued by the concerned authorities.

 4.10يتعهــد العميــل بــأن يخلــي مســؤولية البنــك وأن يعوضــه عــن أي خســائر أو تكاليــف أو أضــرار أو

4.10 The Customer shall hold harmless and indemnify the Bank against any loss,
cost, damages, expense liability or proceedings which the Bank may incur or suffer
as a result of the Bank acting upon or delaying to act upon, taking a foreign currency
position in relation to, or refraining from acting upon the Customer’s Instructions.
The Bank shall not be liable for any loss, delay, error, omission which may occur in
the transmission of the message or for its misrepresentation when received or any
delay caused by the clearing system of the country in which the payment is to be
made and/or the country of the Beneficiary or negligence of the Beneficiary’s bank
in collecting the remittance. In no event shall the Bank, its branches, correspondents
or agents under any circumstances be liable for any loss of profits or contracts or
‘special’, indirect or consequential loss or damage.

الحســابات .ويتــم اإليــداع وفــق ســعر الصــرف النافــذ فــي تاريــخ اإليــداع.

(أو أينمــا يطبــق رقــم الحســاب الدولــي) ال يتطابقــان مــع ســجالت البنــك أو ألي ســبب آخــر .لــن يقــوم البنــك
وليــس ملزمــ ًا بالتحقــق فــي أي اختــاف بيــن اســم المســتفيد ورقــم الحســاب (أو رقــم الحســاب الدولــي(.
وإذا مــا كانــت تعليمــات الدفــع تحــدد مســتفيد مــن خــال اســمه ورقــم الحســاب (ورقــم الحســاب الدولــي(،
يجــوز للبنــك ،وفقـ ًا لحريتــه المطلقــة تنفيــذ هــذه التعليمــات باالعتمــاد علــى رقــم الحســاب (أو رقــم الحســاب
الدولــي) فقــط حتــى و إن كان رقــم الحســاب (أو رقــم الحســاب الدولــي) ال يتطابقــان مــع اســم المســتفيد
المذكــور فــي تعليمــات الدفــع.

قيــود فــي الحســاب وإعــادة األمــوال ذات الصلــة فــي حالــة اســترداد أو عــدم صــرف أيــة تحويــات أو حــواالت
أو شــيكات أو ســندات ماليــة أخــرى ســبق إيداعهــا فــي الحســاب (وقيدهــا كدائــن) وذلــك ألي ســبب مــن
األســباب أو أنــه قــد تــم قيدهــا فــي الحســاب عــن طريــق الخطــأ .يحــق للبنــك االحتفــاظ بالشــيكات أو الســندات
غيــر المدفوعــة وممارســة كافــة الحقــوق فيمــا يتعلــق بهــا.
يتــم قيــد خصــم األمــوال مــن الحســاب فــي يــوم العمل المصرفي الذي تم فيه تنفيذ تلك التعليمــات من قبل البنك.

داخــل وخــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال الســويفت أو نظــام تحويــل األمــوال التابــع للمصــرف
المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .تكــون كافــة التحويــات التــي ينفذهــا البنــك وفقــا لتعليمــات
ال إذا لــم يتــم إيــداع
العميــل أو التــي نفذهــا العميــل علــى نفقــة ومســؤولية العميــل ولــن يكــون البنــك مســؤو ً
األمــوال فــي الحســاب بســبب اإلخفــاق فــي تقديــم رقــم الحســاب الدولــي اإللزامــي أو إذا مــا تــم إنقــاص
ال
المبالــغ المودعــة فــي حســابات العميــل نظــر ًا لفــرض رســوم أو انخفــاض القيمــة ولــن يكــون البنــك مســؤو ً
إذا لــم يتمكــن العميــل مــن إســتخدام األمــوال فــي الحســاب نظــر ًا ألي قيــود تفرضهــا الســلطات المختصــة.

مصروفــات أو مطلوبــات أو إجــراءات والتــي قــد يتكبدهــا البنــك أو يتحملهــا نتيجــة قيــام البنــك بالتصــرف
أو التأخّ ــر فــي التصــرف بنــاء علــى تعليمــات العميــل أو أن يتخــذ مركــزا بالعملــة األجنبيــة علــى صلــة بذلــك أو
ال عــن أي خســارة أو تأخّ ــر أو خطــأ
يمتنــع عــن التصــرف بنــاء علــى تعليمــات العميــل .ولــن يكــون البنــك مســؤو ً
أو ســهو والــذي قــد يحــدث فــي إرســال الرســالة أو وجــود تحريــف بهــا عنــد اســتالمها أو أي تأخّ ــر يتســبب
فيــه نظــام المقاصــة فــي الدولــة التــي ســيتم دفــع األمــوال فيهــا و/أو دولــة المســتفيد أو إهمــال بنــك
المســتفيد فــي تحصيــل التحويــل .كمــا لــن يكــون البنــك أو فروعــه أو ُمراســليه أو وكالئــه مســؤولين فــي أي
ُ
حــال مــن األحــوال وتحــت أي ظــروف عــن أي خســارة لألربــاح أو العقــود أو الخســائر أو االضــرار ’الخاصـة‘ أو غيــر
المباشــرة أو التابعــة.
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 4.11فــي حــال غيــاب تعليمــات محــددة ،يتــم تحويــل األمــوال بعملــة الدولــة التــي يتــم ســداد دفعــة األمــوال
فيهــا .وفــي حالــة عــدم ذكــر عملــة الحســاب الــذي ســيتم الخصــم منــه ،يقــوم البنــك بتنفيــذ التحويــل
والخصــم مــن حســابات العميــل وفقــ ًا للترتيــب التالــي-:
(أ)

الحساب الذي يكون بنفس عملة التحويل ،إذا كان مثل ذلك الحساب متوفر ًا.

(ب)

الحساب بالدرهم اإلماراتي .أو

(ج)

أي حساب ُمحتفظ به لدى البنك وفق ًا للحرية المطلقة للبنك.

4.11 In the absence of specific instructions, funds transfer will be effected in the
currency of the country in which the payment is to be made. In case the currency of
the Account to be debited is not mentioned, the Bank will effect the transfer to the
debit of the Customer’s account in the order of:
;Same currency account as the currency of the transfer if, available

)(a

AED account; or

)(b

Any currency account maintained with the Bank, at the discretion of the Bank.

)(c

 4.12لــن يكــون البنــك والبنــوك المراســلة التابعــة لــه مســؤولين عــن نتائــج أيــة مخالفــة أو تأخيــر أو خطــأ أو

4.12 The Bank and it correspondents are not liable for the consequences of any
irregularity, delay, mistake, telegraphic error, omission or misinterpretation that
may arise, and from and against any loss, which may be incurred through its
correspondents failing properly to identify the persons named in the instructions
or retaining the funds, should the Bank or its correspondents deem such retention
expedient, pending confirmation of the identity of any person or of the above
instruction by a letter or otherwise.

 4.13لــن يتحمــل البنــك أي مســؤولية عــن صحــة أي معاملــة ماليــة أو غيــر ماليــة ينفذهــا العميــل ولــن يكــون

4.13 The Bank shall accept no responsibility for the correctness of any Financial
Transaction or Non-Financial Transaction undertaken by the Customer, and the
Customer shall have no right whatsoever to demand a refund, cancellation or
reversal of any Financial Transaction.

 4.14يحــق للبنــك أو مراســله فــي حالــة اســتالم تعليمــات تحويالت/مدفوعــات مــن العميــل االعتمــاد علــى

4.14 The Bank and its correspondents receiving transfer/payment instructions from
the Customer may rely on such information and are not obliged to take any further
steps to confirm or authenticate such instructions and may act on them without
requesting any further confirmation.

 4.15عندمــا يقــوم البنــك أو (مــزود الخدمــة الخــاص بــه) بتنفيــذ أي تحويــل أمــوال مــن أي مــن حســابات العميــل،

4.15 When the Bank (or its service provider) is carrying out a fund transfer from any
of the Customer's Accounts, the Bank is acting as an agent of the Customer and
not as the agent of, or on behalf of any third party. The Customer's relationship with
any third party at all times is independent of the Bank and the Customer's use of the
Bank’s services (including Internet Banking and the Service).

ال عــن التحقــق مــع البنك/المؤسســة الماليــة الخاصــة بالمســتفيد ذي الصلــة
 4.16يكــون العميــل مســؤو ً

4.16 It is the Customer’s responsibility to check with bank/financial institution of
an intended Beneficiary for restrictions regarding the transfer of funds within their
institution. The Bank is not responsible for any charges or losses incurred from
fund transfers that are not permitted by such banks/financial institutions or those
imposed by law.

 4.17فــي حالــة عــدم تنفيــذ أي تحويــل أو إعادتــه إلــى البنــك ،يمكــن للعميــل فقــط أن يطالــب بقيمــة ذلــك

4.17 Should any transfer be unpaid and refunded to the Bank, the Customer can
only claim the value thereof at the buying rate on the day when the refund takes
place. The refund less all charges and expenses incurred by the Bank cannot be
effected until the Bank has received definite advice from its correspondents that
the funds are unpaid and that the original instructions have been cancelled.

 4.18مالــم يتــم تزويــد البنــك بتعليمــات محــددة فــي هــذا الشــأن ،يتــم خصــم كافــة الرســوم /العمــوالت

4.18 In the absence of specific instructions, all charges/commissions with respect
to fund transfers are for the Beneficiary's account. The Beneficiary may be unable to
obtain full value under a fund transfer on account of exchange or other restrictions
applicable in the country of payment or to the paying bank or charges and fees of
the payment bank.

 4.19إذا مــا تطلبــت الظــروف ،يحتفــظ البنــك بحــق تنفيــذ تعليمــات تحويــل األمــوال مــن خــال بنــوك أو

4.19 If circumstances require, the Bank reserves the right to send fund transfers
through banks or other financial institutions located in places other than the one
specified by the Customer.

 4.20يخضــع الصــرف النقــدي ألي حوالــة ألي رقابــة للصــرف أو القيــود األخــرى التــي قــد تفرضهــا القواعــد

4.20 Encashment of any remittance is subject to any exchange control or other
restrictions which may be imposed by the rules and regulations of the country
where the encashment is to be made. Neither the Bank, nor correspondents, nor
agents shall be liable for any loss or delay caused by any such rules and regulations.

 4.21ســوف يبــذل البنــك جهــود ًا معقولــة لتنفيــذ التعليمــات التــي يتســلمها قبــل أوقــات وقــف التحويــل

4.21 The Bank will use reasonable endeavours to process instructions received
by the Bank before the cut-off times notified by the receiving branches or posted
on the Bank’s website from time to time. Instructions received after such cut-off
times will be processed on the next Banking Day. In any event, fund transfers will
be subject to the Bank’s cut-off times and daily limits published by the Bank and
where applicable the cut-off times of the geographical location of the Beneficiary’s
account and/or the cut-off times applicable to the currency of the fund transfer.

خلــل تلغرافــي أو إغفــال أو تفســير خاطــئ أو أي خســارة نتجــت عــن عــدم تمكــن أي مــن البنــوك المراســلة
التابعــة لــه مــن التعــرف علــى هويــة األشــخاص المذكــورة أســماؤهم فــي التعليمــات أو االحتفــاظ باألمــوال
إذا اعتبــر البنــك أو البنــوك المراســلة التابعــه لــه أن ذلــك االحتفــاظ مطلــوب ريثمــا يتــم التأكــد مــن هويــة أي
شــخص أو مــن التعليمــات المذكــورة أعــاه بموجــب أي خطــاب أو غيــر ذلــك.

للعميــل أي حــق أيـ ًا كان فــي طلــب اســترداد أو إلغــاء أو عكــس أي معاملــة ماليــة.

تلــك التعليمــات دون التزامهــم باتخــاذ أي خطــوات إضافيــة للتأكــد أو التحقــق مــن صحــة تلــك التعليمــات
ويجــوز لهــم التصــرف بنــاء عليهــا دون طلــب أي معلومــات إضافيــة.

يتصــرف البنــك بصفتــه وكيــل العميــل وليــس كوكيــل أو المتصــرف بالنيابــة عــن أي طــرف ثالــث .إن عالقــة
البنــك مــع أي طــرف ثالــث فــي جميــع األوقــات عالقــة مســتقلة عــن البنــك واســتخدام العميــل لخدمــات البنــك
(بمــا فــي ذلــك الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت والخدمــة(.

بشــأن أي قيــود تتعلــق بتحويــل األمــوال يفرضهــا ذلــك البنــك أوتلــك المؤسســة .إن البنــك غيــر مســؤول عــن
أي رســوم أو خســائر تنتــج عــن تحويــل األمــوال غيــر المســموح بــه مــن قبــل تلــك البنوك/المؤسســات الماليــة
أو التــي يفرضهــا القانــون.

التحويــل بســعر الشــراء فــي اليــوم الــذي تمــت فيــه إعــادة األمــوال .وال يمكــن إعــادة األمــوال بعــد خصــم كافــة
الرســوم والمصروفــات التــي تكبدهــا البنــك قبــل اســتالم البنــك خطــاب مــن مراســليه يؤكــد بــأن األمــوال لــم
يتــم تحويلهــا وبــأن تعليمــات التحويــل قــد تــم إلغائهــا.

المتعلقــة بتحويــل األمــوال مــن حســاب المســتفيد .وقــد ال يحصــل المســتفيد علــى كامــل القيمــة نظــر ًا
لقيــود الصــرف أو القيــود األخــرى المعمــول بهــا فــي دولــة الســداد أو البنــك المســحوب عليــه أو التكاليــف
أو الرســوم التــي يفرضهــا ذلــك البنــك.

مؤسســات ماليــة تقيــم فــي أماكــن غيــر التــي حددهــا العميــل.

واللوائــح التنظيميــة للدولــة التــي تتــم فيهــا عمليــة الصــرف النقــدي .وال يعتبــر البنــك أو مراســليه أو وكالئــه
مســؤولين عــن أي خســارة أو تأخيــر تتســبب فيــه مثــل هــذه القواعــد واللوائــح التنظيميــة.

التــي يتــم اإلبــاغ عنهــا مــن قبــل فــروع البنــك المســتلمة أو يتــم اإلعــان عنهــا فــي الموقــع اإللكترونــي للبنــك
مــن وقــت آلخــر .يتــم تنفيــذ التعليمــات التــي يســتلمها البنــك بعــد تلــك األوقــات فــي يــوم العمــل المصرفــي
التالــي .وفــي كافــة األحــوال ،تخضــع تحويــات األمــوال ألوقــات وقــف التحويــل الخاصــة بالبنــك والحــدود
اليوميــة التــي يعلــن عنهــا البنــك وعندمــا ينطبــق ذلــك أوقــات وقــف التحويــل فــي الموقــع الجغرافــي
لحســاب المســتفيد و/أو أوقــات وقــف التحويــل التــي تطبــق علــى عملــة األمــوال المــراد تحويلهــا.

5. STATEMENTS

 .5الكشوفات
 5.1يلتــزم البنــك بــأن يقــدم إلــى العميــل كشــوف حســاب دوريــة عــن طريــق البريــد العــادي أو البريــد

5.1 The Bank shall periodically provide to the Customer statements of account
by post or electronic mail or the Bank shall provide the Customer with access to
retrieve the statements of account from the other channels made available by
the Bank, including but not limited to its branches or electronic banking channels,
subject to any service fee notified by the Bank from time to time. The Bank may,
in its sole discretion, vary the frequency of the statements of account by notice
to the Customer.

( 5.2أ) فــي حالــة عــدم اســتالم أي كشــف حســاب ،يلتــزم العميــل بإخطــار البنــك بعــدم اســتالمه وذلــك خــال

5.2 In the case of non-receipt of a statement of account, the Customer shall notify
the Bank of such non-receipt within fifteen (15) days of the end of the period to
which the statement of account relates.

اإللكترونــي أو يلتــزم البنــك بتمكيــن العميــل مــن الحصــول علــى كشــوف الحســاب مــن القنــوات األخــرى التــي
يقــوم البنــك بتوفيرهــا بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر فروعــه أو القنــوات المصرفيــة اإللكترونيــة ،مــع االلتــزام بــأي
رســم خدمــة يخطــره البنــك بــه مــن وقــت آلخــر .ويمكــن للبنــك وفــق خيــاره المنفــرد تعديــل الفتــرة الفاصلــة بيــن
كشــف حســاب وآخــر وذلــك بموجــب إشــعار مقــدم إلــى العميــل.

خمســة عشــر ( )15يوم ـ ًا مــن نهايــة الفتــرة المتعلقــة بكشــف الحســاب( .ب) فــي حالــة االختــاف أو الخطــأ
فــي أي قيــد أو رصيــد مبيــن فــي كشــف الحســاب ،يلتــزم العميــل بإخطــار البنــك بذلــك االختــاف خــال
خمســة عشــر ( )15يوم ـ ًا مــن تاريــخ الكشــف.
 5.3يعتبــر العميــل علــى أنــه اســتلم كشــف الحســاب ووافــق بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء علــى صحــة بياناتــه والرصيــد
المبيــن فيــه ويتنــازل العميــل عــن أي حق فــي االعتراض على التعامالت أو القيود أو العمليات األخرى في الحســاب
و المدونــة فــي كشــف الحســاب مــا لــم يقــوم العميــل بإخطــار البنــك بذلــك وفقـ ًا للفقــرة  2.5أو  2.5كمــا ينطبــق.

800 6667
noorbank.com

5.3 In the case of discrepancy in any entry or balance shown in a statement of
)account, the Customer shall notify the Bank of such discrepancy within fifteen (15
days of the date of the statement.
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 5.4مــا لــم يقــدم العميــل إشــعار ًا خطيــ ًا (أو بأيــة طريقــة أخــرى مقبولــة لــدى البنــك مــن وقــت آلخــر) يعتبــر

5.4 The Customer shall be deemed to have received the statement of account and
have irrevocably consented to the correctness of the entries and balance shown
therein and the Customer waives any right to challenge the transactions, entries
or other dealings on the Account unless the Customer has notified the Bank in
accordance with Clause 5.2or 5.3 as applicable.

 5.5يمكــن للبنــك ،وفق ـ ًا لحريتــه المطلقــة ،إيقــاف إرســال اإلشــعارات أو كشــوف الحســاب بالبريــد فــي حالــة

5.5 Unless the Customer gives notice in writing (or by such other mode acceptable
)to the Bank from time to time) the address (including any electronic mail address
set out in the Account Opening Form shall be the approved address for the mailing
of all letters, notices, advices, statements of account or other notification (legal or
otherwise). The Customer shall inform the Bank in writing if there is a change to any
of the Customer particulars set out in the Account Opening Form.

 5.6يملــك العميــل الحــق فــي طلــب الحصــول علــى نســخة إضافيــة مــن كشــوف الحســاب علــى نفقتــه

5.6 The Bank, at its sole discretion, may stop mailing the advices or statements of
account if the related Account becomes inactive or dormant or if the statements
are returned undelivered, consecutively on two or more occasions. Where the
statements are returned undelivered the Bank will resume the mailing of statements
upon receipt of an alternative address for mailing the statements from the Customer.

العنــوان المبيــن (بمــا فــي ذلــك أي عنــوان بريــد إلكترونــي( ،فــي نمــوذج فتــح الحســاب ،العنــوان المعتمــد
لغــرض إرســال كافــة الرســائل واإلشــعارات واإلنــذارات وكشــوف الحســاب أو اإلخطــارات األخــرى (القانونيــة أو
غيــر القانونيــة( .ويلتــزم العميــل بإبــاغ البنــك خطي ـ ًا فــي حالــة وجــود أي تغييــر فــي أي مــن بيانــات العميــل
المبينــة فــي نمــوذج فتــح الحســاب.

أن أصبــح الحســاب المعنــي غيــر نشــط أو خامــل أو تــم إعــادة كشــوف الحســاب دون اســتالم لمرتيــن أو أكثــر
علــى التوالــي ،وعندمــا يتــم إعــادة كشــوف الحســاب دون اســتالم ،ســوف يقــوم البنــك باســتئناف إرســال
كشــوف الحســاب بالبريــد حــال اســتالمه لعنــوان بديــل إلرســال كشــوف الحســاب مــن قبــل العميــل.

الخاصــة .وســوف تكــون هــذه النفقــات وفقــ ًا لدليــل األســعار المعمــول بــه لــدى البنــك.

5.7 The Customer shall have the right to ask for an additional copy of the statement
of account at the Customer’s own expense, such fees shall be in accordance with
the Bank’s applicable price guide.

 .6تعليمات الخصم المباشر من الحساب
 6.1يقبــل البنــك طلبــات تأســيس تعليمــات خصــم مباشــر مــن الحســاب وفقـ ًا لقواعــد مصــرف اإلمــارات العربيــة
المتحــدة المركــزي بشــأن نظــام اإلمــارات للخصــم المباشــر المنشــور فــي 15يونيــو ( 2013ويشــار إليــه فيمــا
يلــي "بالقواعــد") كمــا يتــم تعديلهــا أو اإلضافــة إليهــا أو اســتبدالها مــن وقــت آلخــر .وتتوافــر نســخة مــن
القواعــد فــي الموقــع اإللكترونــي لمصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي .وفــي حالــة وجــود أي تعــارض
بيــن الشــروط واألحــكام المتضمنــة فــي هــذا المســتند والقواعــد ،تطبــق القواعــد فيمــا يتعلــق بتعليمــات
الخصــم المباشــر.
 6.2مــا لــم ينــص بخــاف ذلــك فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،يكــون للكلمــات والعبــارات المشــار إليهــا فــي
هــذا الجــزء نفــس المعانــي الممنوحــة لهــا فــي القواعــد .ولتفــادي أي شــك ،فــإن القواعــد تعــرف العميــل بأنــه
" الداف ـع" والبنــك بأنــه " البنــك الداف ـع" والدائــن بأنــه "المنش ـئ" والبنــك الدائــن بأنــه "البنــك الكفي ـل" يطلــق علــى
ـادا علــى طلــب مــن المنشــئ مــن
معاملــة حيــث يتــم خصــم مبلــغ محــدد وفقـ ًا لتفويــض الخصــم المباشــر ،اعتمـ ً
خــال البنــك الكفيــل "طلــب خصــم مباشـر".

6. DIRECT DEBIT INSTRUCTIONS
6.1 The Bank shall accept requests to establish direct debit instructions in
compliance with the Central Bank of the UAE’s Rules of the UAE Direct Debit System
(“DDS”) published on 15 June 2013 (the “Rules”) as amended, supplemented or
replaced from time to time. A copy of the Rules is available on the website of the
Central Bank of the UAE. In the event of any discrepancy between the terms and
conditions herein and the Rules, the terms and conditions of the Rules will prevail
with regard to the DDS.
6.2 Unless otherwise stated in these Terms and Conditions, definitions referred to in
this section shall have the meanings given to them in the Rules. For the avoidance
of doubt, the Rules define the Customer as the “Payer”, the Bank as the “Paying
Bank”, the creditor as the “Originator” and the creditor’s bank as the “Sponsoring
Bank”. A transaction where a debit is made for a specified amount according to a
Direct Debit Authority, based on a request by the Originator through a Sponsoring
Bank is called the Direct Debit Request (“DDR”).

 6.3يوقــع العميــل نموذجـ ًا يفــوض مــن خاللــه البنــك فــي الخصــم التلقائــي مــن حســاب العميــل لســداد دفعــة

6.3 The Customer shall sign a form authorising the Bank to automatically debit the
Customer’s account for a payment to a third party (“Direct Debit Authority” or “DDA”).

 6.4إن مشــاركة العميــل فــي نظــام الخصــم المباشــر يعتبــر تأكيــد ًا بأن العميل قد قرأ وفهــم القواعد أو التفويض

6.4 The Customer’s participation in the DDS shall be construed as confirmation that
the Customer has read and understood the Rules and the Direct Debit Authority
Mandate (“Mandate”) and accepts that the content of the Rules and the Mandate
are legally binding on him/her.

 6.5يتحمــل العميــل أي وكافــة التكاليــف المتعلقــة بتفويــض الخصــم المباشــر و/أو طلــب الخصــم المباشــر إذا

6.5 Any and all charges pertaining to the DDA and/or DDR will be borne by the
Customer if the Customer has selected DDS as a mode of payment.

 6.6فــي حالــة إخفــاق العميــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه أو األخــال بــأي شــروط وأحــكام لنظــام الخصــم المباشــر

6.6 If the Customer fails to comply with his/her obligations or breaches any terms
and conditions of the DDS, the Rules and/or the Bank’s Terms and Conditions, the
)Customer shall be liable for any direct or indirect losses (including any legal fees
suffered by the Bank, the Originator or the Sponsoring Bank. In addition, any such
breach may prejudice any rights which the Customer may otherwise be entitled to.

 6.7العميــل مســؤول عــن ضمــان أن محتــوى أي تفويــض خصــم مباشــر مقــدم للبنــك صحيــح .وفــي حالــة

6.7 The Customer is responsible for ensuring that the content of any DDA provided
to the Bank is correct. In the event incorrect content is provided to the Bank, the
Bank reserves the right to reject the DDA. In such an event, the Bank shall not be
liable for any costs/or losses incurred by the Customer.

 6.8يتصــرف البنــك بنــاء علــى تفويضــات الخصــم المباشــر وطلبــات الخصــم المباشــر المســتلمة مــن المنشــئ أو

6.8 The Bank will act upon the DDAs or DDRs received from the Originator or
Sponsoring Bank at all times. In case of any disputes, the Bank shall not be liable for
any loss suffered by the Customer as a consequence of the request breaching the
set up threshold (if any) as agreed with the Originator. In all such circumstances, the
Customer will be required to approach the Originator to resolve the issue.

 6.9فــي حالــة قيــام العميــل بمنــح البنــك أكثــر مــن تفويــض خصــم مباشــر واحــد فــي حســابه ،يمتثــل البنــك

6.9 In the event that the Customer has set-up more than one DDA on his/her
account, the DDRs for every such DDA from the Sponsoring Bank will be processed
on a first in, first out basis, based on when the request is received by the Bank for
payment. This may result in one or more DDRs being dishonoured if there are
insufficient funds in the Customer’s account to meet all payments.

ال عــن التأكــد مــن أنــه يوجــد فــي حســابه لــدى البنــك أمــوال كافيــة فــي جميــع
 6.10يعتبــر العميــل مســؤو ً

6.10 The Customer is responsible for ensuring that his/her Account with the Bank is
sufficiently funded at all times in order to satisfy his/her liabilities to the Originator/
Sponsoring and/or Paying Bank as per the DDA. The Customer is liable for any
costs, fees, penalties and charges levied in the event of any shortfall when a DDA
or DDR is presented. Partial payments of direct debits will not be executed except
where the Bank is the creditor and the Paying Bank or in limited circumstance in
accordance with the Rules and directives of the Central Bank of the UAE.

لطــرف ثالــث (ويشــار إلــى ذلــك فيمــا يلــي "تفويــض الخصــم المباشـر").

الخــاص بالخصــم المباشــر (ويشــار إليــه فيما يلي "بالتفويـض") وبأن القواعد والتفويــض ملزمان له قانونا.

مــا اختــار العميــل نظــام الخصــم المباشــر كطريقــة الدفــع.

ال عــن أي خســائر مباشــرة أو غيــر مباشــرة (بمــا
أو القواعــد و/أو شــروط وأحــكام البنــك ،يعتبــر العميــل مســؤو ً
فــي ذلــك االتعــاب القانونيــة) التــي يتكبدهــا البنــك أو المنشــئ أو البنــك الكفيــل .عــاوة علــى ذلــك ،قــد
يجحــف أي إخــال بحقــوق العميــل التــي تكــون مــن حقــه بخــاف ذلــك.

وجــود خطــأ فــي المحتــوى المقــدم للبنــك ،يحتفــظ البنــك بحــق رفــض تفويــض الخصــم المباشــر .وفــي هــذه
ال عــن أي خســارة أو خســائر يتكبدهــا العميــل.
الحالــة ال يكــون البنــك مســؤو ً

ال عــن أي خســارة يتكبدهــا العميــل
البنــك الكفيــل فــي أي وقــت .وفــي حالــة أي نــزاع ،لــن يكــون البنــك مســؤو ً
والناتجــة عــن كــون تلــك التفويضــات أو الطلبــات تــؤدي إلــى اإلخــال بالحــد المحــدد لمبلــغ الخصــم (إن وجــد)
كمــا هــو متفــق عليــه مــع المنشــئ .وفــي كافــة الظــروف ،يطلــب مــن العميــل االتصــال مــع المنشــئ لحــل األمر.

بتعليمــات تفويــض الخصــم المباشــر الــذي يــرد إلــى البنــك أوال حســب تاريــخ اســتالم طلــب الدفــع مــن قبــل
البنــك .قــد ينتــج عــن ذلــك رفــض واحــد أو أكثــر مــن طلبــات الخصــم المباشــر فــي حالــة عــدم وجــود رصيــد
كافــي فــي حســاب العميــل للوفــاء بكافــة المدفوعــات.

األوقــات للوفــاء بالتزاماتــه للمنشــئ/البنك الكفيل/البنــك ،وفق ـ ًا لتفويــض الخصــم المباشــر .يتحمــل العميــل
مســؤولية أي تكاليــف أو رســوم أو غرامــات أو تكاليــف يتــم فرضهــا فــي حالــة انخفــاض الرصيــد عــن المبلــغ
المطلــوب عنــد تقديــم أي تفويــض خصــم مباشــر أو طلــب خصــم مباشــر .لــن يتــم تنفيــذ دفعــات ســداد أو
خصــم مباشــر جزئيــة إال إذا كان البنــك هــو الدائــن والبنــك الدافــع فــي نفــس الوقــت أو فــي ظــروف محــدودة
وفق ـ ًا للقواعــد والتعليمــات الخاصــة بمصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.
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 6.11فــي حالــة ارتــداد طلــب الخصــم المباشــر دون ســداد نظــر ًا لعــدم وجــود رصيــد كافــي فــي حســاب العميل

6.11 In the event that a DDR is returned unpaid due to insufficient funds in the
Customer’s Account as and when presented by the Originator/Sponsoring Bank(s),
the Bank will apply a charge to the Customer’s Account each time this occurs in
accordance with the standard processing fees and charges outlined in the Bank’s
applicable price guide.

 6.12يجــوز للعميــل أن يعــدل أو يلغــي تفويــض الخصــم المباشــر أو طلــب الخصــم المباشــر مــن خــال المنشــئ

6.12 A Customer may only amend or cancel a DDA or DDR through the Originator.
The Bank shall not be obliged to act upon a DDA amendment request, DDA
cancellation request or DDA payment stop request made by the Customer. It is the
responsibility of the Sponsoring Bank to notify the Bank of such amendments or
cancellations. In the absence of such notification, the Bank will continue to operate
on the basis that the DDA or DDR in place at the time is valid. In the event that the
Customer approaches the Bank to stop, amend or cancel a DDA or DDR held with
the Bank, the Bank shall require the Customer to take all necessary actions required
to stop, amend or cancel any active DDAs prior to accepting the stop, amendment
or cancellation request.

ا ،يجــب علــى العميــل تنشــيط الحســاب باتبــاع الخطــوات
 6.13فــي حالــة أن يكــون حســاب العميــل خامــ ً

6.13 If the Customer’s Account is dormant, the Customer will have to activate
the Account by following the Bank’s applicable procedures before any set-up,
cancellation or amendment requests can be accepted and/or processed. The
Customer is not permitted to close his/her Account if there are active DDAs or
DDRs on the Account without making arrangements with the Originator to do so.
The Customer must validly cancel the DDAs and/or DDRs in accordance with the
terms set out in the Rules.

 6-14إذا احتــاج البنــك االتصــال بالعميــل بخصــوص إعــداد أو إلغــاء أو تعديــل أي تفويــض خصــم مباشــر وفقـ ًا

6.14 Should the Bank need to contact the Customer regarding the set-up,
cancellation or amendment of any DDA in accordance with the DDS, this will be
done only via the updated telephone numbers held in the Bank’s records. The Bank
will not be held liable for any costs or losses arising as a result of the Customer
not being contactable or if the details provided by the Customer are incorrect. It
is the liability of the Customer to notify the Bank with any changes to such contact
numbers on at least 5 calendar days’ written notice.

 6.15يجــوز للبنــك ،فــي ظــل ظــروف معنيــة تشــمل دونمــا حصــر ،االلتــزام بالعقوبــات االقتصاديــة التــي

6.15 The Bank may, in certain circumstances, including but not limited to, complying
with the relevant sanctions imposed by the Central Bank of the UAE or UAE AntiMoney Laundering laws and regulations, refuse to honour a Mandate or DDR or
amend or cancel the same (even if the request may otherwise be valid). The Bank
may also request the Customer for further information before executing a DDA
or DDR, if the Bank deems it necessary, and this may delay the execution of the
instruction. The Bank will not be held liable for any losses arising as a result of it
complying with all applicable laws and regulations.

 6.16يحتفــظ البنــك بحــق إغــاق حســاب العميــل فــي أي وقــت وفق ـ ًا لهــذه الشــروط واألحــكام دون األخــذ

6.16 The Bank reserves the right to close the Customer’s Account at any time in line
with these Terms and Conditions without taking into consideration any active DDAs
or DDRs on the Account. It is the Customer’s sole responsibility to make alternative
arrangements with the Originator for his/her obligations. The Bank will not be held
liable for any losses incurred as a result of its closing of the Account.

 6.17لــن يتحمــل البنــك أي مســؤولية تنتــج عــن أي عمــل أو إخــال مــن قبــل العميــل أو الــذي ينشــأ عــن أي أمــر

6.17. The Bank shall not incur any liability which is caused by any act or breach of
the Customer or which arises out of any matter or circumstance outside its direct
control, including but not limited to failure in communication services or systems.

 6.18لمصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي ســلطة حــل الشــكاوى أو النزاعــات بيــن الدافعيــن والبنــوك

6.18 The Central Bank has the power to resolve complaints or disputes between
Payers, Banks or Originators participating in the DDS. Any dispute or complaint
relating to the conduct and participation in the DDS and compliance with the Rules
shall be subject to the rules of the UAEDDS Dispute Resolution Process of the UAE
Central Bank. This dispute resolution procedure is not for the use of contractual
disputes between parties who you are paying or intend to pay by direct debit. Failing
an agreement between the Parties the matter may be referred to the Dubai Courts.

عنــد تقديــم المنشــئ/البنك الكفيــل للطلــب ،يقــوم البنــك بفــرض رســم فــي كل مــرة يحــدث فيهــا ذلــك وفقـ ًا
لرســوم تنفيــذ المعامــات والتكاليــف الموضحــة فــي جــدول أســعار الرســوم المعمــول بــه لــدى البنــك.

فقــط .لــن يكــون البنــك ملزمــا بتنفيــذ طلــب العميــل لتعديــل ،إلغــاء أو إيقــاف تفويــض خصــم مباشــر يقدمــه
العميــل إذ أنهــا مســؤولية البنــك الكفيــل أن يخطــر البنــك بتلــك التعديــات أو اإللغــاءات .وفــي حالــة عــدم
توافــر ذلــك اإلخطــار ،ســوف يســتمر البنــك فــي العمــل علــى أســاس أن تفويــض الخصــم المباشــر أو طلــب
الخصــم المباشــر ســاري المفعــول فــي ذلــك الحيــن .وفــي حالــة اتصــال العميــل بالبنــك إليقــاف أو تعديــل أو
إلغــاء تفويــض الخصــم المباشــر أو طلــب الخصــم المباشــر الموجــود لــدى البنــك ،ســوف يطلــب البنــك مــن
العميــل اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الضروريــة إليقــاف أو تعديــل أو إلغــاء أي تفويضــات خصــم مباشــر حاليــة قبــل
قبــول إيقــاف أو تعديــل أو إلغــاء الطلــب.

المعمــول بهــا لــدى البنــك قبــل قبــول و/أو تنفيــذ أي إعــداد أو إلغــاء أو تعديــل للطلبــات .ال يســمح للعميــل
بغلــق الحســاب إذا كان هنــاك تفويضــات خصــم مباشــر ســارية المفعــول أو طلبــات خصــم مباشــر فــي الحســاب
دون عمــل ترتيبــات مــع المنشــئ لذلــك .يجــب علــى العميــل إلغــاء تفويضــات الخصــم المباشــر و /أو أوامــر
الخصــم المباشــر بشــكل صحيــح وفق ـ ًا للشــروط الموضحــة فــي القواعــد.

لنظــام الخصــم المباشــر ،يتــم ذلــك فقــط مــن خــال أرقــام الهاتــف الحاليــة الموجــودة فــي ســجالت البنــك .لــن
ال عــن أي تكاليــف أو خســارة تنشــأ نتيجــة عــدم إمكانيــة االتصــال بالعميــل أو إذا كانــت
يكــون البنــك مســؤو ً
البيانــات المقدمــة مــن قبــل العميــل غيــر صحيحــة وتقــع علــى عاتــق العميــل مســؤولية اخطــار البنــك بــأي
تغييــر ألرقــام الهاتــف الخــاص بــه بموجــب إخطــار كتابــي مدتــه  5أيــام علــى األقــل.

يفرضهــا مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي والقواعــد التنظيميــة وقوانيــن مكافحــة غســل األمــوال
اإلماراتيــة أو أن يرفــض تنفيــذ تفويــض أو طلــب خصــم مباشــر أو تعديــل أو إلغــاء ذلــك (حتــى وإن كان الطلــب
صحيح ـ ًا بخــاف ذلــك) ويحــق للبنــك أن يطلــب مــن العميــل معلومــات إضافيــة قبــل تنفيــذ تفويــض الخصــم
المباشــر أو طلــب الخصــم المباشــر ،إذا مــا رأى ذلــك ضروريـ ًا ،وقــد يؤخــر ذلــك مــن تنفيــذ التعليمــات .لــن يكــون
ال عــن أي خســائر تنشــأ نتيجــة االلتــزام بالقواعــد التنظيميــة والقوانيــن الســارية.
البنــك مســؤو ً

فــي االعتبــار أي تفويضــات خصــم مباشــر أو طلبــات خصــم مباشــر علــى الحســاب .إنهــا مســؤولية العميــل
ال عــن أي خســائر تنتــج عــن
وحــده أن يقــوم بعمــل ترتيبــات بديلــة مــع المنشــئ .ولــن يكــون البنــك مســؤو ً
غلــق الحســاب.

أو ظــروف خــارج ســيطرته المباشــرة بمــا فــي ذلــك ودونمــا حصــر األعطــال فــي خدمــات االتصــال أو االنظمة.

أو المنشــئين المشــاركين فــي نظــام الخصــم المباشــر .أي نــزاع أو شــكوى تتعلــق بالتصــرف أو المشــاركة
فــي نظــام الخصــم المباشــر وااللتــزام بالقواعــد ســوف تخضــع لقواعــد إجــراءات حــل النزاعــات لنظــام الخصــم
المباشــر اإلماراتــي التابــع لمصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي .إن إجــراء حــل النــزاع ال يســتخدم
للنزاعــات التعاقديــة مــع األطــراف الذيــن يقــوم العميــل /يعتــزم العميــل الدفــع لهــم مــن خــال نظــام الخصــم
المباشــر .وفــي حالــة عــدم التوصــل إلــى اتفــاق بيــن األطــراف يتــم إحالــة األمــر إلــى محاكــم دبــي.

 .7التعليمات القائمة

7. STANDING INSTRUCTION

يلتــزم البنــك بقبــول طلبــات تنفيــذ أي تعليمــات قائمــة مــن العميــل بشــرط أن يكــون لديــه رصيــد كاف فــي
ال عــن أي تأخيــر
الحســاب فــي تاريــخ (تواريــخ) االســتحقاق لتنفيــذ تلــك التعليمــات .ولــن يكــون البنــك مســؤو ً
أو خطــأ فــي اإلرســال أو عــن أي خطــأ مــن قبــل البنــك الدافــع أو أي مــن البنــوك المراســلة التابعــة لــه .ويقــر
ال عــن حــاالت التأخيــر أو األخطــاء المذكــورة ويلتــزم العميــل بتعويــض
العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤو ً
البنــك عــن الخســائر واألضــرار والمصاريــف التــي يتكبدهــا البنــك نتيجــة تنفيــذ التعليمــات القائمــة المعطــاة
مــن العميــل.

The Bank shall accept requests for the execution of any standing instruction from
the Customer provided that the Customer shall have sufficient balance in the
Account on the due date(s) for the execution of such instuctions. The Bank shall
not be liable for any delay or error in the dispatch or in the transmission or for any
error on the part of the paying bank or any of its correspondents. The Customer
acknowledges that the Bank shall not be liable for such delays or errors and the
Customer shall indemnify the Bank for the loss, damages and expenses incurred
by the Bank as a result of the execution of the standing instructions given by the
Customer.

 .8التعليمات

8. INSTRUCTIONS

 8.1يحــق للعميــل أن يطلــب مــن البنــك التصــرف وفــق التعليمــات عــن طريــق الفاكــس أو الهاتــف أو البريــد

8.1 The Customer may request the Bank to act upon facsimile, telephonic and/
or electronic mail instructions (or such other electronic means acceptable to the
Bank from time to time) with regard to the Account(s), including without limitation,
funds transfer to, from and within the Bank, breaking of deposits, rollovers and
settlements of deposits. Prior to accepting any such instructions the Bank may,
at its sole discretion, request an indemnity in respect of any liability arising out of
accepting any such instructions.

 8.2يحــق للبنــك اعتبــار التعليمــات التــي يبعثهــا العميــل للبنــك عــن طريــق الفاكــس أو الهاتــف و/أو البريــد

8.2 The Bank is entitled to consider facsimile, telephone and/or electronic mail
instructions as, genuine, fully authorised and binding on the Customer and to take
such steps in connection with or in reliance on such instruction as it may consider
appropriate. The Bank has the right, at its sole discretion, to process or refuse any
facsimile, telephone or electronic mail instructions given by the Customer, including

اإللكترونــي (أو أيــة وســيلة إلكترونيــة أخــرى مقبولــة لــدى البنــك مــن وقــت آلخــر) فيمــا يتعلــق بالحســاب
(الحســابات) بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر تحويــل األمــوال إلــى البنــك أو منــه أو إغــاق الودائــع وتجديدهــا
وتســييلها .يجــوز للبنــك ،وفقـ ًا لحريتــه المطلقــة ،قبــل قبــول أي تعليمــات مــن العميــل أن يطلــب مــن العميــل
تعهــدا بالتفويــض مــن قبــل العميــل ألي مســؤولية قــد تنشــأ علــى البنــك نتيجــة تنفيــذ تلــك التعليمــات.

اإللكترونــي أنهــا حقيقيــة وصــادرة عــن العميــل بشــكل صحيــح وملزمــة لــه وعليــه يمكــن للبنــك االعتمــاد علــى
هــذه التعليمــات واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها .ويحــق للبنــك وفــق خيــاره المنفــرد تنفيــذ أو رفــض أيــة
تعليمــات يقدمهــا العميــل عــن طريــق الفاكــس أو الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر
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إذا كان مــن المحتمــل أن يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية لــدى تنفيــذ تلــك التعليمــات أو أي جــزء منهــا أو إذا

without limitation, if the Bank may incur a liability in carrying out the instruction or
any part thereof, or if carrying out of any instruction will result in a breach of any
law or regulation or otherwise be prejudicial to the Bank’s interests; or if the Bank is
prevented or delayed directly or indirectly from acting on the instruction by reasons
beyond the Bank’s control. The Bank may, at its discretion, decline to act upon such
instructions unless and until confirmation has been obtained from the Customer, in
form and substance satisfactory to the Bank.

 8.3يلتــزم العميــل بإعفــاء البنــك مــن أي مســؤولية والمحافظــة علــى تعويضــه ضد كافــة اإلجــراءات والدعاوى

8.3 The Customer shall release the Bank from any liability and hold the Bank
harmless from and against all actions, suits proceedings, costs, claims, demands,
charges, expenses, losses and liabilities (other than cost of funding and opportunity
loss) however arising in consequences of, or in any way related to:

كان تنفيــذ أيــة تعليمــات مخالفــ ًا ألي قانــون أو لوائــح أو يمــس بمصالــح البنــك أو فــي حالــة منــع أو تأخيــر
البنــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن التصــرف وفــق تلــك التعليمــات ألي ســبب خــارج عــن نطــاق ســيطرة
البنــك .ويحــق للبنــك وفــق خيــاره الخــاص االمتنــاع عــن تنفيــذ تعليمــات العميــل حتــى الحصــول علــى تأكيــد
مــن العميــل بخصــوص ذلــك وفــق الصيغــة والمضمــون المقبــول لــدى البنــك.

والتكاليــف واإلدعــاءات والمطالبــات والرســوم والمصاريــف والخســائر وااللتزامــات (بخــاف تكاليــف التمويــل
وضيــاع الفــرص) مهمــا كان نوعهــا والتــي تنشــأ نتيجــة أو فيمــا يتعلــق بمــا يلــي بــأي شــكل مــن األشــكال:

(أ)

تصــرف البنــك بنيــة حســنة وفق ـ ًا لتعليمــات العميــل الخطيــة عــن طريــق الفاكــس أو الهاتــف أو
البريــد اإللكترونــي علــى الرغــم مــن أن تلــك التعليمــات ،كمــا هــو مذكــور أعــاه ،صدرت أو تم إرســالها
خطــأ أو تــم تحريفهــا بشــكل احتيالــي أو كانــت غيــر مفهومــة أو محرفــة نتيجــة إرســالها؛ أو

(ب)

إمتنــاع البنــك عــن التصــرف وفقــ ًا لتعليمــات العميــل عــن طريــق الفاكــس أو الهاتــف أو البريــد
اإللكترونــي بســبب عــدم التمكــن مــن إرســالها فعليـ ًا إلــى البنــك أو عــدم اســتالمها مــن قبــل البنــك
ألي ســبب مــن األســباب ســواء كان مرتبطــ ًا بــأي خطــأ أو خلــل فــي جهــاز اإلرســال أو االســتقبال؛ أو

(ج)

عــدم تمكــن العميــل مــن تقديــم كافــة النســخ األصليــة مــن التعليمــات التــي تــم إرســالها للبنــك
عــن طريــق الفاكــس أو المســتندات اإلضافيــة األخــرى المطلوبــة مــن قبــل البنــك إلــى البنــك خــال
الفتــرة التــي يحددهــا البنــك.

the Bank having acted in good faith in accordance with the Customer’s
facsimiles, telephone or electronic mail instruction(s), notwithstanding
that such instruction(s) as above may have been initiated or transmitted
in error or fraudulently altered, misunderstood or distorted in the lines of
communication or transmission; or
the Bank having refrained from acting in accordance with the Customer’s,
facsimile telephone, or electronic mail instruction(s) by reason of failure of
actual transmission thereof to the Bank or receipt by the Bank for whatever
reason, whether connected with fault failure or unreadiness of the sending
or receiving machine; or
the Customer’s failure to forward all originals of facsimile instruction(s), or
other additional documentations required by the Bank to the Bank within
such period as the Bank may specify.

)(a

)(b

)(c

 8.4يجــب أن تكــون كافــة التعليمــات التــي يرســلها العميــل للبنــك عــن طريــق الفاكــس أو الهاتــف أو

8.4 All facsimile, telephone or electronic mail instructions given by the Customer
to the Bank shall be in compliance with the laws and regulations applicable in the
UAE. The Customer fully acknowledges, understands and accepts the risk inherent
and associated with communication of the instructions by facsimile, telephone or
electronic mail.

 8.5فــي حالــة وفــاة العميــل ،لــن يتــم القيــام بــأي عمليــة علــى الحســاب بــدون تعليمــات جديــدة مــن الورثــة

8.5 In case of death of the Customer no activity on the Account will be undertaken
without fresh instructions from the legitimate heirs (approved by a legal and valid
succession) of the Customer in form and content satisfactory to the Bank.

 8.6فــي حالــة انعــدام األهليــة العقليــة الدائــم للعميــل لــن يتــم إجــراء أي معامــات علــى الحســاب دون

8.6 In the case of permanent mental incapacity of the Customer no activity on the
Account will be undertaken without fresh instructions from a legally appointed
representative of the Customer in a form satisfactory to the Bank.

 8.7يفــوض العميــل البنــك (وفــق خيــاره المطلــق) بتنفيــذ تعليماتــه الشــفهية (بمــا فــي ذلــك أيــة تعليمــات

8.7 If and when such option becomes available, the Customer authorises the
Bank (in its absolute discretion) to follow/act on his oral instruction (including any
instructions required by or given by the Customer, in relation to these Terms and
Conditions unless these Terms and Conditions otherwise expressly state to the
contrary).

 8.8يمكــن أن يطلــب البنــك وفــق خيــاره المطلــق تقديــم تأكيــد خطــي لتعليمــات العميــل الشــفهية إليــه

8.8 The Bank may in its absolute discretion require that written confirmation of
the Customer’s oral instruction(s) be received by it within such period as the
Bank may specify.

 8.9يجــوز للبنــك تســجيل مكالمــات أو تعليمــات العميــل عبــر الهاتــف مــع البنــك .وتعتبــر هــذه التســجيالت

8.9 The Bank may record the Customer’s telephone conversations or instructions
with the Bank. Such recordings will be considered valid and binding on the Customer.

البريــد اإللكترونــي المقدمــة مــن العميــل إلــى البنــك وفق ـ ًا للقوانيــن واللوائــح النافــذة فــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .ويقــر العميــل ويــدرك ويقبــل بشــكل كامــل بالخطــر الكامــن والمرتبــط بإرســال التعليمــات عــن طريــق
الفاكــس أو الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي.

الشرعيين (المعتمدين بموجب حصر إرث قانوني وصحيح) للعميل وفق الصيغة والمضمون المقبول لدى البنك.

تعليمــات جديــدة مــن ممثــل قانونــي للعميــل مقبــول لــدى البنــك.

يطلبهــا البنــك مــن العميــل أو يقــوم العميــل بتقديمهــا فيمــا يتعلــق بهــذه الشــروط واألحــكام مــا لــم تنــص
هــذه الشــروط واألحــكام صراحــة علــى خالفــه( .يســري هــذا الحكــم فــي حــال توفــر هــذه الخدمــة.

خــال الفتــرة التــي يحددهــا البنــك .فــي حالــة فتــح ايــة حســابات مــن قبــل اكثــر مــن شــخص واحــد ،يحــق ألي
شــخص منهــم تقديــم تلــك التعليمــات الشــفوية كمــا يحــق للبنــك االعتمــاد علــى مثــل تلــك التعليمــات .

صحيحــة ونافــذة بالنســبة للعميــل.

 .9أوامر إيقاف الدفع

9. STOP PAYMENT ORDERS

يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك وعــن أيــة أضــرار يتكبدهــا البنــك بخصــوص أي مبلــغ يتــم تجميــده فــي الحســاب
بموجــب القانــون أو بموجــب تعليمــات مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي أو أيــة ســلطة مختصــة
أخــرى داخــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو عــن أيــة مطالبــة ضــد البنــك مــن أي طــرف ثالــث.

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

 .10القيود الخاطئة

10. ERRONEOUS ENTRIES

فــي حالــة وجــود أي خطــأ فــي القيــود فــي الحســاب مــن جانــب البنــك ،يعتبــر البنــك مفوض ـ ًا تلقائي ـ ًا وفــق
خيــاره المنفــرد بتغييــر القيــود ذات الصلــة أو تعديلهــا لتصحيــح ذلــك الخطــأ .ال يملــك العميــل الحــق فــي
المطالبــة بقيمــة أيــة إيداعــات أدخلــت بشــكل خاطــئ فــي الحســاب مــن قبــل البنــك .ويوافــق العميــل علــى
أن البنــك يملــك الحــق فــي مطالبــة العميــل بالمبالــغ التــي تــم إيداعهــا عــن طريــق الخطــأ فــي الحســاب أو
خصــم تلــك المبالــغ مباشــرة مــن الحســاب وفــي هــذه الحالــة يلتــزم العميــل بتســديد مبلــغ تلــك المطالبــة علــى
الفــور وفق ـ ًا لتعليمــات البنــك.

In the event that there has been any error in entries posted to the Account by the
Bank, the Bank is automatically authorised in its sole discretion to process relevant
entries or adjustments to effect necessary corrections. The Customer does not
have the right to claim the value of any deposits into the Account posted in error by
the Bank. The Customer agrees that the Bank holds the right to unilaterally claim the
amounts posted in error, either from the Customer or directly from the Account, and
debit the Account accordingly. In the event of such claim/s made the Customer is
obliged to immediately reimburse such claim/s in accordance with the instructions
of the Bank if required.

 .11األجور ورسوم الخدمات المصرفية
 11.1يحــق للبنــك خصــم أي مبلــغ مــن الحســاب بــدون الرجــوع إلــى العميــل لســداد أيــة رســوم أو مصاريــف
أو عمــوالت مســتحقة األداء مقابــل الخدمــات المصرفيــة المقدمــة وفقــ ًا لهــذه الشــروط واألحــكام وفــق
الرســوم والعمــوالت المصرفيــة المعتمــدة والمعلنــة لــدى البنــك كمــا يلتــزم العميــل بدفــع تلــك الرســوم،
المصاريــف أو العمــوالت مباشــرة عنــد طلــب البنــك ذلــك .فــي حالــة عــدم وجــود مبالــغ كافيــة فــي الحســابات
أو عــدم تمكــن العميــل مــن ســداد تلــك الرســوم أو المصاريــف أو العمــوالت ،تســري أحــكام البنــد  3-6حتــى
ســداد تلــك المبالــغ.

800 6667
noorbank.com

11. FEES AND THE BANKING SERVICES CHARGES
11.1 The Bank may, without referring to the Customer, debit the Accounts with,
and the Customer will on demand pay, any charges, expenses or commission
payable against the banking services rendered in accordance with these Terms and
Conditions at the banking charges and commissions approved and announced by
the Bank. If there are insufficient funds in the Accounts to pay, or the Customer fails
to pay such charges, expenses or commission the provisions of Clause 3.6 shall
apply until such amounts are paid.

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates
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 11.2عندمــا ينطبــق ذلــك ،تخضــع الحســابات لمســتويات الحــد األدنــى للرصيــد التــي يحددهــا البنــك و يعلــن

11.2 Where applicable, Accounts are subject to stipulated minimum balance levels
as determined and announced by the Bank. The Bank has the right to deduct the
required fees if the balance falls below the determined level.

 11.3يحتفــظ البنــك بتعديــل رســومه وتكاليــف الخدمــات المصرفيــة مــن وقــت آلخــر .ويعتبــر أي تغييــر ســاري ًا

11.3 The Bank reserves the right to revise its fees and banking services charges
from time to time. Any such change shall be effective upon notice to the Customer,
as per these Terms and Conditions, and notice shall be by any means determined
by the Bank. The Customer shall be deemed to have accepted such revision if the
Customer continues to use the Bank’s service after such notice.

عنهــا .ويملــك البنــك الحــق فــي خصــم األجــور المطلوبــة إذا نقــص رصيــد الحســاب عــن المســتوى المحــدد.

عنــد إشــعار العميــل بموجــب هــذه الشــروط و األحــكام ويتــم إرســال اإلشــعارات بــأي وســائل يقررهــا البنــك.
ويعتبــر العميــل بأنــه قبــل التعديــل المذكــور إذا اســتمر فــي اســتخدام خدمــة البنــك بعــد ذلــك اإلشــعار.

 .12حق الرهن والمقاصة
 12.1يوافــق العميــل صراحــة بأنــه يحــق للبنــك فــرض رهــن فــي أي وقــت مــن األوقــات علــى أيــة أمــوال أو
أســهم أو أوراق ماليــة أو مســتندات أو أصــول وممتلــكات أخــرى مهمــا كانــت طبيعتهــا والتــي يحتفــظ
بهــا باســم العميــل أو باســم أي شــركة منتســبة أو فرعيــة للعميــل فــي أي حســاب أو تمويــل و/أو فــي أي
فــرع تابــع للبنــك .كمــا يحــق للبنــك أن يســتخدم فــي أي وقــت كافــة أو بعــض األمــوال أو األســهم أو األوراق
الماليــة أو المســتندات أو األصــول والممتلــكات األخــرى مهمــا كانــت طبيعتهــا والتــي تكــون محتفظ ـ ًا بهــا
باســم العميــل أو باســم أي شــركة منتســبة أو فرعيــة للعميــل فــي أي حســاب و/أو أي فــرع تابــع للبنــك (بمــا
فــي ذلــك قبــل تاريــخ اســتحقاق أيــة حســاب وديعــة اســتثمارية كمــا يقتضــي األمــر) لســداد أيــة مديونيــة أو
مبالــغ مســتحقة بموجــب أيــة عمليــة ماليــة كيفمــا تــم تكبدهــا وســواء كانــت فعليــة أو محتملــة مــن العميــل
أو ألي شــركة منتســبة أو فرعية للعميل إلى البنك (أو إذا كان الحســاب حســاب ًا مشــترك ًا ،ســداد أية مديونية
بالنســبة ألي مــن العمــاء أو أي شــركة منتســبة أو فرعيــة للعمــاء الذيــن يملكــون الحســاب المشــترك إلــى
البنــك ســواء بالتضامــن أو التكافــل أو غيــر ذلــك) وســواء كان ذلــك بنفــس عملــة الحســاب أو بعملــة مختلفــة.
يمكــن للبنــك إجــراء أيــة عمليــات تحويــل ضروريــة وفــق ســعر الصــرف الــذي يتمكــن البنــك بواســطته مــن شــراء
العملــة الخاصــة بالتزامــات العميــل أو وفــق الســعر النافــذ لــدى البنــك والمعــروض فــي مكاتبــه كمــا يقــرر البنــك
وفقـ ًا لخيــاره المنفــرد .يتحمــل العميــل كافــة التكاليــف التــي يتكبدهــا البنــك بخصــوص ممارســة حــق الرهــن
والمقاصــة ويقــوم بســدادها عنــد الطلــب.

)12. RIGHT OF LIEN AND SET OFF (MUQASSAH
The Customer expressly agrees and consents that the Bank may, at any time assert
a lien over any money, shares, securities, documents or other assets and property of
whatever nature which are held in the Customer’s name or in the name of any affiliate
or associate of the Customer in any Account or financing arrangement and/or at any
branch of the Bank. The Bank may at any time, apply all or part of the money, shares,
securities, documents or other assets and property of whatever nature which are
held in the Customer’s name or in the name of any affiliate or associate of the
Customer in any Account and/or at any branch of the Bank (including, if applicable,
before the maturity of an Investment Deposit Account) towards any indebtedness
or amounts due under any financial transaction, howsoever incurred and whether
actual or contingent, of the Customer or any affiliate or associate of the Customer
to the Bank (or if the Account is a Joint Account, any such indebtedness of any of
the Customers or any affiliate or associate of the Customers to that Joint Account
to the Bank, whether several or joint or otherwise) and whether in the same currency
as the Account or not. The Bank may effect any necessary conversions at the rate
of exchange at which the Bank is able to purchase the currency of the Customer’s
obligations at the Bank’s own prevailing rate of exchange displayed at the Bank’s
counters, as the Bank may select at its absolute discretion. All costs incurred by the
Bank in respect of the exercise of the said right of lien and reconciliation shall be for
the account of the Customer and payable on demand.

 .13الحسابات بالعمالت األجنبية

13. ACCOUNTS IN FOREIGN CURRENCIES

 13.1يمكــن للعميــل فتــح حســابات بعمــات أجنبيــة بموافقــة البنــك وتنفــذ العمليــات فــي ذلــك الحســاب

13.1 The Customer may open Accounts in foreign currency upon the approval of
the Bank and the transactions in this Account(s) or these Accounts shall be effected
only by the Bank’s forms and documents in the same currency of the Account.

 13.2تخضع الودائع النقدية بعملة أجنبية لسعر الصرف النافذ والعموالت التي يقررها البنك من وقت آلخر.

13.2 Cash deposits in foreign currency accounts will be subject to the prevailing
rate of exchange and commission determined by the Bank from time to time.

 13.3تخضــع الســحوبات النقديــة عــن طريــق أوراق العمــات األجنبيــة أو الشــيكات الســياحية مــن الحســابات

13.3 Cash withdrawal in foreign currency notes or travellers cheques from foreign
currency Accounts will be subject to the prevailing rate of exchange and commission
determined by the Bank from time to time.

 13.4يمكــن للعميــل أن يحــول مــن حســاباته بالعملــة األجنبيــة إلــى حســاباته بالعملــة المحليــة أو العكــس

13.4. The Customer may transfer from its foreign currency accounts to its local
currency accounts or vice versa at the prevailing rate of exchange in the same day
as determined by the Bank. The Customer acknowledges that the Bank will not
be held responsible for any exchange losses that the Customer may incur when
transferring any amount from its foreign currency accounts to another currency
accounts.

(الحســابات) فقــط عــن طريــق نمــاذج البنــك و مســتنداته بنفــس عملــة الحســاب.

بالعمــات األجنبيــة إلــى ســعر الصــرف النافــذ والعمولــة التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر.

ال
وفــق ســعر الصــرف النافــذ فــي نفــس اليــوم كمــا يقــرره البنــك .ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤو ً
عــن أيــة خســائر صــرف عمــات يتكبدهــا العميــل عنــد تحويــل أي مبلــغ مــن حســاباته بالعملــة األجنبيــة إلــى
حســابات بعملــة أخــرى.

 .14الحسابات المشتركة
 14.1لفتــح حســاب مشــترك يطلــب مــن اثنيــن أو أكثــر مــن العمــاء األفــراد تعبئــة والتوقيــع علــى
نمــوذج /نمــاذج فتــح الحســاب النافــذة والمســتندات األخــرى ذات الصلــة الخاصــة بأصحــاب الحســابات
المشــتركة .يحــق للبنــك قبــول أو رفــض أي طلــب لحســاب مشــترك وفقــ ًا لحريتــه المطلقــة .ويتــم
تشــغيل كل حســاب مشــترك وفق ـ ًا لتعليمــات التشــغيل فــي الحســاب المشــترك .كمــا تســري الشــروط
التاليــة علــى الحســابات المشــتركة:
(أ)

تشــكل هــذه الشــروط واألحــكام اتفاقــ ًا بيــن أصحــاب الحســاب المشــترك بالتكافــل والتضامــن

يتــم إعطــاء التعليمــات بخصــوص أي حســاب مشــترك مــن قبــل العميــل الفــرد المحــدد فــي

Instructions in respect of a Joint Account may be given singly by an
Individual Customer as specified in the Account Opening Form (including
withdrawal in favour of the signatory thereof) and the Joint Account
holders hereby accept and ratify all actions carried out by the Bank
pursuant to such instructions.

يعتبــر أي رصيــد مديــن ناشــئ عــن الحســاب المشــترك ألي ســبب مــن األســباب (وأي التــزام آخــر فيمــا

Any debit balance arising on the Joint Account for any reason (and any
other liability that may be incurred) will be the joint and several responsibility
of all the Joint Account holders. Any such liability will not be discharged or
otherwise affected by the death or incapacity of any one or more of the
Joint Account holders.

يعتبــر البنــك مفوض ـ ًا بقبــول إيــداع أو إضافــة مبلــغ أي شــيك أو ســند أو أمــر تحويــل أو دفــع إلــى

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

يوافــق أصحــاب الحســاب المشــترك ويقبلــون صراحــة بــأن البنــك يملــك الحــق وفــق خيــاره المنفــرد

The Joint Account holders expressly agree and consent that the Bank has
and shall have the right, in its discretion and without notice to any of the
Joint Account holders, to assert a lien on the Joint Account and apply all

نمــوذج فتــح الحســاب (بمــا فــي ذلــك تعليمــات الســحب لصالــح المفــوض بالتوقيــع علــى
الحســاب) ويقبــل أصحــاب الحســابات المشــتركة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام ويصادقــون
علــى صحــة كافــة اإلجــراءات التــي يتخذهــا البنــك وفقــ ًا لتلــك التعليمــات.
(ج)

يخــص الحســاب المشــترك) مســؤولية كافــة أصحــاب الحســاب المشــترك مجتمعيــن ومنفرديــن.
وفــي حالــة وفــاة أو فقــدان أهليــة أي مــن أصحــاب الحســاب المشــترك لــن يؤثر ذلك على مســؤولية
أصحــاب الحســاب المشــترك فــي هــذا الشــأن ولــن يتــم إبــراء أي منهــم مــن المســؤولية.
(د)

الحســاب المشــترك باســم شــخص واحــد أو أكثــر مــن أصحــاب الحســاب المشــترك.
(ه)

14.1 To open a Joint Account, two or more Individual Customers will be required to
duly complete and sign the applicable Account Opening Form/s and other related
documents for Joint Account holders. The Bank has the right to accept or reject
any application for a Joint Account at its sole discretion. Each Joint Account will
be operated in accordance with the operating instructions on the Joint Account.. In
addition, the following conditions shall apply in respect of Joint Accounts:
These Terms and Conditions shall constitute an agreement between the
Joint Account holders, jointly and severally, as well as between the Joint
Account holders and the Bank.

وكذلــك فيمــا بيــن أصحــاب الحســاب المشــترك والبنــك.
(ب)

14. JOINT ACCOUNTS

وبــدون الحاجــة لتقديــم إشــعار إلــى أي فــرد آخــر مــن أصحــاب الحســاب المشــترك لفــرض رهــن علــى

800 6667
noorbank.com
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الحســاب المشــترك واســتخدام كافــة األرصــدة الدائنــة أو أي جــزء منهــا لســداد أيــة مبالــغ (فعليــة

credit balance or any part thereof in setting off any (actual, contingent,
matured or unmatured) sums that may be owing to the Bank from any
or all of the Joint Account holders and to set-off the amount of such
indebtedness to the balance of the Joint Account.

إذا تعــرض أحــد أصحــاب الحســاب المشــترك ألي حجــز ،يجــري تنفيــذ ذلــك الحجــز علــى حصــة ذلــك

If one of the Joint Account holders is subject to an attachment, such
attachment will be enforced on such Joint Account holder’s share only with
effect from the day of notifying the Bank of the said attachment. The Bank
shall stop withdrawal from the Joint Account to the extent of the attached
share, and consequently endeavour to notify the Joint Account holders or
their representative of the said attachment within fourteen (14) days from
the day of attachment notification at his address set out in the Account
Opening Form provided that failure by the Bank to give such notice shall
not affect the Bank’s rights under this Clause or give rise to any liability in
respect of the Bank.

مع االلتزام بسياسات البنك ،يملك البنك الحق في إصدار بطاقة لكل فرد من أصحاب الحساب المشترك

Subject to the Bank’s policies, the Bank shall have the right to issue the
Card to each or a certain number of the Joint Account holders if each of
them is authorised to handle the Account by a single signature only, and
they will be held individually or jointly, responsible for all liabilities that
occur from using this service.

في حالة وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك ،فإنه يحق للبنك وفق خياره المنفرد:

In the event of the demise of a Joint Account holder the Bank may, in its
sole discretion:

أو محتملــة أو مســتحقة أو غيــر مســتحقة) والتــي تكــون مســتحقة إلــى البنــك مــن أحــد أو كافــة
أصحــاب الحســاب المشــترك وخصــم مبلــغ تلــك المديونيــة مــن رصيــد الحســاب المشــترك مباشــرة.
(و)

الفــرد فقــط اعتبــار ًا مــن تاريــخ إخطــار البنــك بالحجــز المذكــور .ويلتــزم البنــك بإيقــاف الســحب مــن
الحســاب المشــترك إلــى حــد الحصــة المحجــوز عليهــا وبالتالــي يلتــزم البنــك ببــذل قصــارى جهــده
إلخطــار أصحــاب الحســاب المشــترك أو ممثلهــم بالحجــز المذكــور خــال أربعــة عشــر ) )14يومـ ًا مــن
تاريــخ تبليــغ الحجــز علــى عنــوان العميــل المبيــن فــي نمــوذج فتــح الحســاب ،إال أن عــدم تمكــن
البنــك مــن تقديــم ذلــك اإلشــعار لــن يؤثــر علــى حقــوق البنــك بموجــب هــذا البنــد أو يــؤدي إلــى
نشــوء أيــة مســؤولية بخصــوص البنــك.

(ز)

أو إلــى عــدد معيــن منهــم إذا كان كل منهــم مفوضـ ًا بالتعامل بالحســاب على أســاس توقيع منفرد فقط
ويكون كل منهم مســؤول بشــكل مشــترك أو منفرد عن كافة االلتزامات التي تنشــأ عن اســتخدام هذه
الخدمــة .يجــوز للبنــك االســتمرار فــي االعتمــاد علــى المعلومات المقدمــة في نموذج الحســاب حتى يتم
إخطــاره بخــاف ذلــك مــن قبــل شــخص واحــد أو اكثــر مــن أصحاب الحســاب المشــترك.
(ح)

()i

تجميــد أو تعليــق تشــغيل الحســاب ورفــض كافــة أو بعــض الودائــع والمبالــغ المنــوي

freeze or suspend operation of the Joint Account and refuse any
and all deposits, credits and withdrawals until the Bank has received,
in a form acceptable to the Bank in all respects, valid information,
evidence or instructions in relation to the deceased Joint Account
holder’s portion in the credit balance of the Joint Account (the
“Customer’s Portion”); or

افتــراض أن حصــة العميــل فــي الرصيــد الدائــن للحســاب المشــترك تتناســب مــع عــدد

assume that the Customer’s Portion in the credit balance of the Joint
Account is proportionate to the number of Joint Account holders
operating such Joint Account; or

حســاب وتحديــد حصــة العميــل فــي الرصيــد الدائــن للحســاب المشــترك وفقـ ًا ألي تفويــض

calculate and determine the Customer’s Portion in the credit balance
of the Joint Account in accordance with any mandate or agreement
signed by the Joint Account holders, and the Bank shall distribute
the Customer’s Portion in accordance with such valid instructions
received by the Bank by such persons authorised by the laws of
succession, and/or the order of the competent court, for the time
being applicable in the UAE. The surviving Customers shall not be
entitled to utilise the deceased Customer’s Portion.

إيداعهــا فــي الحســاب والســحوبات منــه حتــى اســتالم البنــك وفــق صيغــة مقبولــة لديــه
مــن كافــة النواحــي معلومــات أو أدلــة أو تعليمــات صحيحــة فيمــا يتعلــق بحصــة صاحــب
الحســاب المشــترك المتوفــى فــي الرصيــد الدائــن للحســاب المشــترك ("حصــة العميــل"(؛ أو

()ii

أصحــاب الحســاب المشــترك الذيــن يقومــون بتشــغيله؛ أو

()iii

أو اتفــاق موقــع عليــه مــن قبــل أصحــاب الحســاب المشــترك ،ويــوزع البنــك حصــة العميــل
وفقــ ًا للتعليمــات النافــذة التــي يســتلمها البنــك مــن أولئــك األشــخاص المفوضيــن
بموجــب قوانيــن اإلرث المعمــول بهــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة و /أو أمــر المحكمــة
ذات االختصــاص .ال يحــق ألصحــاب الحســاب المشــترك الباقيــن علــى قيــد الحيــاة الحصــول
علــى حصــة العميــل المتوفــى.

 .15العمالء االعتباريون

)(f

)(g

)(h

)(i

)(ii

)(iii

15. CORPORATE CUSTOMERS

 15.1يتعهــد العميــل ويقــر بأنــه مــع االلتــزام بأيــة تعليمــات خطيــة صريحــة صــادرة عــن العميــل فــإن ( )1البنــك

15.1 The Customer represents and acknowledges that, subject to any express
written instructions of the Customer (i) the Bank may only act upon the express
instructions of an Authorised Person; (ii) any Authorised Person appointed by the
Customer shall be fully empowered by the constitutive documents of the Customer
to act on behalf of the Customer in all transactions with the Bank relating to the
Account and the Customer expressly agrees that the Bank may comply with and
)act on any instructions given by such Authorised Person without limitation; and (iii
the Authorised Person may not delegate the powers conferred on the Authorised
Person to others, without prior written notification to the Bank.

 15.2إذا كانــت أيــة تعليمــات غيــر واضحــة أو إذا اســتلم البنــك تعليمــات متناقضــة ،يمكــن أن يقــرر البنــك عــدم

15.2 If any instructions are unclear or if the Bank receives conflicting instructions,
the Bank may choose not to act upon them or any of them until the ambiguity or
conflict has been resolved to the Bank’s satisfaction. The Bank has no obligation to
verify that any instructions are genuine.

 15.3فــي حالــة موافقــة البنــك علــى التصــرف وفقــ ًا للتعليمــات الصــادرة عــن طريــق الهاتــف أو الفاكــس

15.3 If the Bank agrees to act upon telephone, facsimile, letter or other form of
instructions, the Bank shall be authorised to act upon such instructions, purporting
to be issued by, or believed by the Bank to be issued by, an Authorised Person. The
Customer acknowledges and assumes all risks associated with communication
of instructions by such methods and waives, releases and discharges the Bank
from any and all claims, obligations or rights that the Customer has or may have
against the Bank in relation to or arising out of such instructions. The Bank shall
not be required to obtain confirmation or make enquiry as to the genuineness of
the instructions. The Bank may, however, without being obliged to do so and at its
sole and absolute discretion, decline to act upon such instructions and/or request
verification of instructions by means of a confirming telephone call to the Customer.

 15.4يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك و/أو مســؤوليه و/أو موظفيــه و/أو وكالئــه ضــد أيــة خســائر أو تكاليــف

15.4 The Customer shall hold harmless and indemnify the Bank, its officers,
employees and/or agents, against any loss, cost, damage, expense or liability which
they or any of them may incur (direct or indirect) as a result of the Bank or any such
officer employee or agent acting upon, delaying or refraining from acting upon
instructions of the Customer or purporting to be from the Customer or which the
Bank believes to have been issued by or for the Customer.

 15.5يلتــزم العميــل بإعفــاء البنــك مــن أي مســؤولية عــن كافــة اإلجــراءات والدعــاوى والتكاليــف (بمــا فــي

15.5 The Customer shall release the Bank from and indemnify and hold the Bank
harmless from and against all actions, suits, proceedings, costs (including legal
costs), claims, demands, charges, expenses, losses and liabilities howsoever
arising in consequence of, or in any way related to:

يحــق لــه التصــرف فقــط بنــاء علــى تعليمــات صريحــة مــن أي شــخص مفــوض مــن العميــل و ( )2يملــك أي
شــخص مفــوض يعينــه العميــل كامــل الصالحيــة بموجــب المســتندات التأسيســية للعميــل للتصــرف بالنيابــة
عنــه فــي كافــة العمليــات مــع البنــك فيمــا يتعلــق بالحســاب ويوافــق العميــل صراحــة علــى أنــه يمكــن للبنــك
التقيــد والتصــرف وفق ـ ًا أليــة تعليمــات صــادرة عــن ذلــك الشــخص المفــوض بــدون قيــد أو شــرط و( )3ال يجــوز
للشــخص المفــوض تفويــض الصالحيــات الممنوحــة لــه إلــى آخريــن بــدون تقديــم إخطــار خطــي مســبق إلــى
البنــك.

التصــرف وفقــ ًا لهــا أو ألي منهــا حتــى زوال ذلــك الغمــوض أو التناقــض بشــكل مــرض للبنــك .ليــس علــى
البنــك أي التــزام بالتحقــق مــن صحــة مثــل تلــك التعليمــات.

أو البريــد أو بــأي شــكل آخــر ،يكــون البنــك مفوضــ ًا بالتصــرف وفقــ ًا لتلــك التعليمــات والتــي يتبيــن بأنهــا
صــدرت عــن شــخص مفــوض أو التــي يعتقــد البنــك أنهــا صــدرت عــن ذلــك الشــخص المفــوض .يقــر العميــل
ويتحمــل كافــة األخطــار المرتبطــة بإرســال التعليمــات بالطــرق المذكــورة ويتنــازل ويبــرئ ذمــة البنــك و يعفيــه
مــن أي وكافــة المطالبــات أو االلتزامــات أو الحقــوق التــي يملكهــا العميــل حاليــ ًا أو فــي المســتقبل ضــد
البنــك فيمــا يتعلــق بتلــك التعليمــات أو الناشــئة عنهــا .كمــا أن البنــك غيــر ملــزم بالحصــول علــى تأكيــد بشــأن
تلــك المعلومــات أو بالتقصــي مــن صحتهــا .لكــن يمكــن للبنــك (بــدون أي التــزام عليــه بالقيــام بذلــك ووفــق
خيــاره المنفــرد والمطلــق) االمتنــاع عــن التصــرف بنــاء علــى تلــك التعليمــات و/أو طلــب التحقــق مــن صحــة
التعليمــات مــن خــال االتصــال هاتفي ـ ًا مــع العميــل للتأكــد مــن صحتهــا.

أو أضــرار أو مصاريــف أو التزامــات يتكبدهــا أي منهــم (بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر) نتيجــة تصــرف البنــك أو
أي مــن مســؤوليه أو موظفيــه أو وكالئــه أو تأخــره أو امتناعــه عــن التصــرف وفقـ ًا لتعليمــات العميــل أو التــي
يتبيــن أنهــا صــادرة عــن العميــل أو التــي يعتقــد البنــك أنهــا صــادرة عــن العميــل أو بالنيابــة عنــه.

ذلــك التكاليــف القانونيــة) واإلدعــاءات والمطالبــات والرســوم والمصاريــف والخســائر وااللتزامــات التــي تنشــأ
نتيجــة أو فيمــا يتعلــق بمــا يلــي بــأي شــكل مــن األشــكال:
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(أ)

صــرف البنــك بنيــة حســنة وفقــ ًا لتعليمــات العميــل عــن طريــق الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي
علــى الرغــم مــن أن تلــك التعليمــات ،كمــا هــو مذكــور أعــاه ،صــدرت أو تــم إرســالها خطــأ أو تــم
تحريفهــا بشــكل احتيالــي أو كانــت غيــر مفهومــة أو واضحــة نتيجــة إرســالها؛

(ب)

امتنــاع البنــك عــن التصــرف وفق ـ ًا  zالعميــل الخطيــة عــن طريــق الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي

the Bank having refrained from acting in accordance with the Customer’s
facsimile or electronic instructions by reason of failure of either actual
transmission thereof to the Bank or receipt by the Bank for whatever
reason, whether connected with the fault, failure or unreadiness of the
sending or receiving machine or otherwise; or

عــدم تمكــن العميــل مــن تقديــم كافــة النســخ األصليــة مــن التعليمــات عــن طريــق الفاكــس إلــى

the Customer’s failure to forward all originals of facsimile instructions to
the Bank within such period as the Bank may specify.

بســبب عــدم التمكــن مــن إرســالها فعليـ ًا إلــى البنــك أو عــدم اســتالمها مــن قبــل البنــك ألي ســبب
مــن األســباب ســواء كان مرتبط ـ ًا بــأي خطــأ  zzأو خلــل فــي جهــاز اإلرســال أو االســتقبال؛ أو

(ج)

the Bank having acted in good faith in accordance with the Customer’s
facsimile or electronic mail instructions, notwithstanding that such
instructions, have been initiated or transmitted in error or fraudulently altered,
;misunderstood or distorted in the lines of communication or transmission

البنــك خــال الفتــرة التــي يحددهــا البنــك.

)(a

)(b

)(c

 15.6يتعهــد شــركاء العميــل المديــن تجــاه البنــك بــأي شــكل مــن األشــكال وبالتكافــل والتضامــن بســداد

15.6 The owners of the Customer indebted to the Bank in any way undertake jointly
and severally to pay all the Bank dues, whether from the assets of the company/
establishment/organisation or from their own funds.

 15.7يتعهــد العميــل بإبــاغ البنــك علــى الفــور بأيــة تغييــرات فــي عقــد تأسيســه أو نظامــه األساســي

15.7 The Customer undertakes to inform the Bank promptly of any changes in its
memorandum and articles of association, contract of establishment or its by-laws
or the change of the legal form or any change in its constitution, board of directors,
partners or representatives or any changes in the authorised signatories. The Bank
will bear no responsibility in the event any of its directors, partners, managers
or representatives have violated the provisions as contained in its articles of
association, contract of establishment or its by-laws or have acted ultra vires or in
excess of their powers.

 15.8يفــوض العميــل البنــك بخصــم أي مبلــغ مــن الحســاب ســواء كان الحســاب دائنــ ًا أو مســحوب ًا علــى

15.8 The Customer authorises the Bank to pay and debit the Account, whether the
Account was in credit or overdrawn, or which subsequently becomes overdrawn
due to such debits, all transactions issued by those authorised to operate the
Account. The Customer shall be liable for any instruction or orders issued to the
Bank by those authorised to operate the Account and enter into all the banking
and financial transactions including opening documentary letters of credit, money
transfer and all transactions including the applications of credit facilities.

 15.9يعتبــر أولئــك األشــخاص المفوضــون بالتوقيــع والذيــن يوقعــون علــى العمليــات المصرفيــة بالنيابــة عــن

15.9 Such Authorised Persons who sign the banking transactions on behalf of the
Customer shall be personally liable to compensate the Bank in full for any debts,
present or future, or any amount incurred or any loss or damage (other than cost
of fund or opportunity loss) caused to the Bank as a result of any unlawful acts
done by them.

 15.10يتعهــد العميــل بتزويــد البنــك بميزانيــة عموميــة وكشــوف دخــل مدققــة أو أي مســتند آخــر يطلبــه

15.10 The Customer undertakes to furnish the Bank with an audited balance sheet
and income statements or any other document required by the Bank at such
intervals and as such time as requested by the Bank.

 15.11يصــرح الشركاء/المســاهمون المعنيــون أنــه فــي حالــة تعديــل صالحيــات أي شــريك /شــخص يمثــل

15.11 The relevant partners/shareholders declare that in case of the amendment
in the powers of any partner/person representing the company/establishment/
organisation, whether due to withdrawal, resignation or dismissal or to any
amendment of the memorandum of association or the change of name or the loss
of legal capacity of any partners/persons or the declaration of his/her bankruptcy
or death or joining or withdrawals of one or more partners/persons, the remaining
partners/shareholders shall be fully liable on behalf of the company/establishment/
organisation, and the Bank shall have the right to attach all the credit amounts of the
company/establishment/organisation in favour of the Bank to recover its dues or in
favour of any court order or judgment.

كافــة مســتحقات البنــك ســواء مــن أصــول الشركة/المؤسســة /الهيئــة أو مــن أموالهــم الخاصــة.

أو نظامــه الداخلــي أو بــأي تغييــر فــي وضعــه القانونــي أو أي تغييــر فــي تأسيســه أو فــي مجلــس
إدارتــه أو الشــركاء فيــه أو ممثليــه أو بأيــة تغييــرات فــي أســماء األشــخاص المفوضيــن بالتوقيــع عنــه .لــن
يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية فــي حالــة مخالفــة أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتــه أو شــركائه أو مديريــه أو
ممثليــه لألحــكام المتضمنــة فــي نظامهــا األساســي أو عقــد تأسيســه أو نظامــه الداخلــي أو تصرفهــم
خــارج نطــاق صالحياتهــم.

المكشــوف أو الــذي يصبــح بالتالــي مســحوب ًا علــى المكشــوف بســبب ذلــك الخصــم أو القيــد فــي رصيــده
الدائــن كافــة التعليمــات (العمليــات) الصــادرة عــن أولئــك األشــخاص المفوضيــن بتشــغيل الحســاب .يعتبــر
ال عــن أيــة تعليمــات أو أوامــر صــادرة إلــى البنــك عــن أولئــك األشــخاص المفوضيــن بتشــغيل
العميــل مســؤو ً
الحســاب وإبــرام كافــة العمليــات المصرفيــة والماليــة بمــا فــي ذلــك فتــح خطابــات االعتمــادات المســتندية
وتحويــل األمــوال االدوات االئتمانيــة وغيرهــا مــن العمليــات.

العميــل مســؤولين شــخصي ًا عــن تعويــض البنــك بشــكل كامــل عــن أيــة ديــون (حاليــة أو مســتقبلية) أو أي
مبلــغ يتكبــده أو أيــة خســارة أو أضــرار (باســتثناء تكاليــف األمــوال أو خســارة الفــرص) يتعــرض لهــا البنــك نتيجــة
التصرفــات غيــر القانونيــة التــي يقومــون بهــا.

البنــك خــال فتــرات زمنيــة مختلفــة وفــي الوقــت الــذي يحــدده البنــك.

الشركة/المؤسســة/الهيئة ،ســواء بســبب االنســحاب أو االســتقالة أو اإلقالــة أو بســبب تعديــل عقــد
التأســيس أو تغييــر اســمه أو فقــدان األهليــة القانونيــة بالنســبة ألي شركاء/أشــخاص أو إعــان إفالســه أو
وفاتــه أو ضــم أو انســحاب شــريك أو شــخص واحــد أو أكثــر ،يعتبــر الشركاء/المســاهمون الباقــون مســؤولين
بشــكل كامــل بالنيابــة عــن الشركة/المؤسســة/الهيئة ويملــك البنــك الحــق فــي الحجــز علــى كافــة األرصــدة
الدائنــة للشركة/المؤسســة/الهيئة لصالــح البنــك لغــرض اســترداد مســتحقاته أو لإلمتثــال بــأي أي أمــر أو
حكــم صــادر عــن المحكمــة.

 .Cأنواع الحسابات

C. TYPES OF ACCOUNTS

 .16الحساب الجاري -القرض

16. CURRENT ACCOUNT - QARD

 16.1يعتبــر الرصيــد الدائــن فــي الحســاب الجــاري كقــرض ممنــوح مــن العميــل إلــى البنــك والــذي ال تســتحق

16.1 The credit balance in the Current Account is deposited by the Customer as
a loan (qard) to the Bank, on which no profit or other form of return is payable.
The Bank undertakes to pay any credit balance in the Current Account in full at
the request of the Customer, subject to the Customer’s compliance with these
Terms and Conditions. The Bank may invest the credit balance in the Current
Account in such manner as the Bank, in its absolute discretion, deems fit and no
returns of whatsoever nature (including profit) shall be paid out to the Customer
on the Current Account. The Current Account shall be subject to the minimum
balance requirements prescribed by the Bank from time to time and advised to
the Customer and may be operated in such denominations approved by the Bank
from time to time.

 16.2تجــري الســحوبات مــن الحســاب الجــاري وفق ـ ًا للبنــد  .3-3تقبــل اإليداعــات فــي الحســاب الجــاري فــي

16.2 Withdrawals from a Current Account shall be made in accordance with
Clause 3.3 Deposits in the Current Account shall be accepted in all branches of
the Bank in the UAE by cash, transfers, cheques drawn on the Bank's branches or
local banks or through the Bank’s ATMs.

 16.3يملــك البنــك الحــق فــي رفــض تنفيــذ أيــة أوامــر دفــع أو شــيكات محــررة علــى نمــاذج خالفـ ًا لنمــاذج البنــك

16.3 The Bank shall have the right to refuse to pay any payment orders or cheques
written on forms other than the Bank's forms, without any responsibility whatsoever
on the part of the Bank.

 16.4يلتــزم العميــل بتحريــر الشــيكات باللغــة العربيــة أو اإلنكليزيــة .ولــن يقبــل البنــك الشــيكات المحــررة

16.4 The Customer shall draw cheques in Arabic or English languages. The Bank
shall not accept cheques written in any other language.

 16.5يملــك البنــك الحــق (بــدون أي التــزام عليــه) فــي دفــع قيمــة الشــيك أو الســندات األخــرى القابلــة للتــداول

16.5 The Bank shall have the right, without any obligation, to honour the value of
cheque or other negotiable instruments, drawn on the Current Account even if this
were to cause the Current Account to be overdrawn. The Customer undertakes to
pay or repay all the due amounts in the Customer's overdrawn Current Account
immediately upon the request of the Bank.

عليــه أيــة أربــاح أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العوائــد .ويتعهــد البنــك بــأن يدفــع أي رصيــد دائــن فــي الحســاب
الجــاري بشــكل كامــل عنــد طلــب العميــل ،مــع مراعــاة تقيــد العميــل بهــذه الشــروط واألحــكام .يمكــن للبنــك
اســتثمار كافــة الرصيــد الدائــن فــي الحســاب الجــاري بالطريقــة التــي يعتبرهــا البنــك مناســبة وفــق خيــاره
المطلــق ولــن يتــم دفــع أيــة عوائــد مهمــا كانــت طبيعتهــا (بمــا فــي ذلــك األربــاح) علــى الحســاب الجــاري
للعميــل .يخضــع الحســاب الجــاري إلــى متطلبــات الحــد األدنــى مــن الرصيــد التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت
آلخــر ويبلــغ العميــل بهــا ويمكــن تشــغيله بالفئــات (العمــات) التــي يعتمدهــا مــن وقــت آلخــر.

كافــة فــروع البنــك داخــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة نقــد ًا أو بواســطة تحويــات أو شــيكات مســحوبة علــى
فــروع البنــك أو علــى بنــوك محليــة أو مــن خــال أجهــزة الصــراف اآللــي التابعــة للبنــك.

وذلــك بــدون أيــة مســؤولية علــى عاتــق البنــك.

بأيــة لغــات أخــرى.

والمســحوبة علــى الحســاب الجــاري حتــى إذا أدى ذلــك إلــى ســحب مبالــغ تزيــد عــن رصيــد الحســاب الجــاري.
ويتعهــد العميــل بســداد كافــة المبالــغ الزائــدة عــن الرصيــد بشــكل فــوري بنــاء علــى طلــب البنــك.
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 16.6يملــك البنــك الحــق فــي رفــض ســداد قيمــة الشــيكات والســحوبات وأوامــر الدفــع المســحوبة علــى

16.6 The Bank shall have the right to refuse to pay the value of the cheques,
drawings and payment orders drawn on the Current Account if the balance is not
sufficient, even if the Customer has credit balance in any other Accounts, unless the
Customer has prearranged with the Bank in writing to cover the amount of cheques,
or any other withdrawals from any of his current or saving accounts with the Bank,
subject to any service fee notified by the Bank from time to time.

 16.7يمكــن أن يقبــل البنــك مــن العميــل أي طلــب إليقــاف ســداد الشــيكات فــي حالــة فقدانهــا أو فــي أيــة

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

 16.8يلتــزم العميــل ببــذل العنايــة للحفــاظ علــى دفتــر الشــيكات ويتحمــل كامــل المســؤولية بخصــوص إصــدار

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

 16.9يملك البنك الحق في رفض إصدار أي دفتر شيكات لصالح العميل بدون ذكر أية أسباب.

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

 16.10يملــك البنــك الحــق فــي إغــاق الحســاب الجــاري وإضافــة اســم العميــل إلــى الالئحــة الســوداء وفق ـ ًا

16.10 The Bank has the right to close the Current Account and to cause the
Customer’s name to be blacklisted in accordance with the regulations of any
applicable credit agency or the UAE Central Bank or any other regulatory authority
in force from time to time.

 16.11ال يتحمل البنك أية مسؤولية في حالة دفع قيمة شيك آجل الدفع سهوا قبل تاريخ االستحقاق.

16.11 The Bank does not accept any responsibility in the event of a post-dated
cheque being inadvertently or otherwise honoured before the due date.

 16.12يجــب أن ال يزيــد المبلــغ اإلجمالــي للشــيكات المســحوبة علــى الحســاب الجــاري والتــي لــم يتــم تقديمهــا

16.12 The total amount of cheques drawn on the Current Account but not yet
presented for payment must not, at any time, exceed the balances of the Current
Account available for withdrawal. The Bank is not obliged to honour cheques drawn
against unrealised or uncleared payments into the Current Account. The Bank will
levy a charge for any cheque that is returned unpaid for lack of funds.

الحســاب الجــاري إذا كان الرصيــد الدائــن فيــه غيــر كاف حتــى إذا كان للعميــل رصيــد ًا دائنـ ًا فــي أيــة حســابات
أخــرى لــدى البنــك ،مــا لــم يفــوض العميــل البنــك خطيــ ًا لتغطيــة مبلــغ الشــيكات أو أيــة مبالــغ مســحوبة
أخــرى مــن أيــة حســابات أخــرى للعميــل لــدى البنــك مــع مراعــاة أي رســوم خدمــة يفرضهــا البنــك ويشــعر بهــا
العميــل مــن وقــت آلخــر.

ظــروف أخــرى كمــا هــو مســموح بــه بموجــب القانــون أو كمــا يوافــق عليــه البنــك .لكــن يلتــزم العميــل بتحمــل
أيــة خســائر وأضــرار وتكاليــف (بمــا فــي ذلــك التكاليــف القانونيــة) بســبب تلــك الوقائــع.

ال فــي كافــة الحــاالت التــي تنشــأ عــن ســرقة دفتــر الشــيكات أو
واســتخدام أيــة شــيكات ويعتبــر مســؤو ً
إســاءة اســتخدامه أو عــن أي مــن الشــيكات المتضمنــة فيــه بمــا فــي ذلــك التزويــر بغــض النظــر عمــا إذا تــم
ارتــكاب حالــة ســوء االســتخدام المذكــورة أعــاه مــن قبــل أي موظــف (موظفيــن) تابعيــن للعميــل أو مــن قبــل
أي شــخص آخــر .يتحمــل العميــل كافــة عواقــب اإلخــال ويلتــزم بتعويــض البنــك مــن كافــة النواحــي .ويلتــزم
العميــل بإخطــار البنــك خطي ـ ًا وعلــى الفــور بفقــدان أو ســرقة أي شــيك أو ســند دفــع وأن يعيــد إلــى البنــك
أيــة شــيكات وســندات دفــع ووثائــق وأدوات أخــرى ذات صلــة غيــر مســتخدمة عنــد إغــاق الحســاب المعنــي
أو أن يقــوم بإتالفهــا .لــن يقــدم العميــل أي مــن دفاتــر الشــيكات إلــى أي طــرف ثالــث .وفــي حالــة عــدم قيــام
العميــل بإبــاغ البنــك بذلــك األمــر ،يتحمــل العميــل كافــة العواقــب فــي حالــة ســوء اســتخدامه.

للوائــح المعمــول بهــا لــدى أي وكالــة تمويــل  /ائتمــان أو المصــرف المركــزي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
المركــزي أو أي هيئــة تنظيميــة أخــرى والنافــذة مــن وقــت آلخــر.

للدفــع حتــى تاريخــه فــي أي وقــت عــن الرصيــد الكائــن فــي الحســاب الجاري المتوفر للســحب .ليــس على البنك
أي التــزام لدفــع قيمــة الشــيكات المســحوبة مقابــل دفعــات لــم تتــم تســويتها أو إيداعهــا فــي الحســاب الجاري.
ســيفرض البنــك رســم ًا علــى أي شــيك يتــم إرجاعــه بــدون صــرف بســبب عــدم وجــود رصيــد كاف فــي الحســاب.

 .17حسابات المضاربة

17. MUDARABA ACCOUNTS

 17.1الحسابات المؤهلة

17.1 Qualifying Accounts

تعتبــر الحســابات (باســتثناء الحســاب الجــاري) والتــي تفــي بمتطلبــات الحــد األدنــى للرصيــد التــي يحددهــا البنك
مــن وقــت آلخــر (كمــا ينطبــق وكمــا يتــم نشــره فــي الموقــع اإللكترونــي) حســابات مضاربــة .خــال الفتــرة التــي
ال تفــي فيهــا أيــة حســابات (باســتثناء الحســاب الجــاري) بمتطلبــات الحــد األدنــى للرصيــد ،فــإن تلــك الحســابات:

(أ)

ســتتم معاملتهــا كحســاب جــاري وتفــرض عليهــا الرســوم وأجــور البنــك المعتــادة يتــم اعتبــار أي
رصيــد دائــن فــي ذلــك الحســاب كقــرض مــن العميــل للبنــك؛ و

(ب)

Only Accounts (excluding the Current Account) which satisfy the minimum balance
requirements as prescribed by the Bank from time to time (as applicable and
published on the website) shall qualify and be treated as Mudaraba Accounts. To
the extent and for the period any Accounts (excluding the Current Account) do not
meet the minimum balance requirements, such Accounts will:
be treated as a Current Account and will be subject to the Bank’s normal
charges and fees and any credit balance in such account shall be treated
as a loan (qard) from the Customer to the Bank; and

لن تحقق أو تجني أية عوائد مهما كانت طبيعتها (بما في ذلك األرباح).

not be entitled to any returns of whatsoever nature (including profit).

 17.2الحسابات
(أ)

بموجــب حســاب المضاربــة ،يفــوض العميــل (كونــه مالــك ًا لألمــوال ("أمــوال المضاربـة" أو " رب المــال"()
لمتطلبــات الشــريعة اإلســامية وبالطريقــة التــي يعتبرهــا البنــك مناســبة وفــق خيــاره المطلــق.

تســري أحــكام البنــود مــن  16-2إلــى ( 16-12مــع إجــراء جميــع التغييــرات الضروريــة) علــى
الحســاب الهجيــن كمــا لــو كانــت مبينــة فــي هــذا البنــد  ،16مــع االلتــزام بتلــك البنــود وهــذا البنــد
 ،16يمكــن للعميــل إجــراء ســحوبات مــن حســابات المضاربــة وفقــ ًا للبنــد .3-3

(ج)

يمكن أن تكون حسابات المضاربة بالعمالت التي يوافق عليها البنك من وقت آلخر.

Under a Mudaraba Account, the Customer (being the owner of funds
(the “Mudaraba Funds”) or “Rab al-Mal”) authorises the Bank (being the
“Mudarib” or fund manager) to invest the Customer’s funds in the Mudaraba
Account in accordance with Shari’a requirements in such manner as the
Bank, in its absolute discretion, deems fit.
The provisions of Clauses 16.2 to 16.12 (inclusive) shall apply (mutatis
mutandis) to the Dual Account as if the same were set out in this Clause
17. Subject to those Clauses and this Clause 17, the Customer may make
withdrawals from the Mudaraba Accounts in accordance with Clause 3.3.
The Mudaraba Accounts may be in such denominations as approved by
the Bank from time to time.

 17.3االستثمار واألرباح
(أ)

يســتثمر البنــك الرصيــد الدائــن فــي حســابات المضاربــة ("ودائــع المضاربــة") التــي يحتفــظ بهــا

)”The credit balance in the Mudaraba Accounts (the “Mudaraba Deposits
maintained by the Customer shall be invested by the Bank in a joint
investment pool (the “Mudaraba Pool”) together with funds from the
Bank’s equity and other depositors and shall be managed and invested
by the Bank in certain assets (the “Mudaraba Assets”) in accordance with
Shari’a requirements.

تــوزع األربــاح ("أربــاح المضارب ـة") المحققــة نتيجــة نشــاط البنــك االســتثماري بموجــب البنــد ( 17-3أ)

The profits (“Mudaraba Profits”) realised as a result of the Bank's
investment activity under sub-clause (a) above, shall be allocated between
the Bank and the Customer, as follows:

مســاهمي البنــك والمودعيــن اآلخريــن ويتولــى البنــك إدارتهــا واســتثمارها فــي أصــول معينــة
("أصــول المضاربــة") وفقــ ًا لمبــادئ الشــريعة اإلســامية.

أعــاه علــى البنــك والمســتثمر كمــا يلــي:

800 6667
noorbank.com

)(a

)(b

)(c

17.3 Investment and Profits

العميــل فــي صنــدوق اســتثمار مشــترك ("صنــدوق أمــوال المضاربــة") باإلضافــة إلــى أمــوال مــن

(ب)

)(b

17.2 Accounts

البنــك (كونــه " المضــارب" أو " مديــر األمــوال") الســتثمار أمــوال العميــل فــي حســاب المضاربــة وفق ـ ًا

(ب)

)(a

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

)(a

)(b
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(i)

(ii)

(c)

in consideration of the services provided by the Bank hereunder,
the Bank shall be entitled to a pre-determined percentage share
of the Mudaraba Profits, for the corresponding Investment Period
(the “Mudarib’s Profit Share”). The Bank may waive part or all of the
Mudarib’s Profit Share and allocate it to any category(s) of Customer’s
Mudaraba Deposits at its sole discretion;
the remaining Mudaraba Profit, after deduction of the Mudarib’s
Profit Share (the “Profit Amount”), shall be allocated amongst the
depositors by reference to the Weightings in accordance with
Clause 17.3(e). The Customer’s share of the profit will be calculated
in accordance with the declared per annum rate derived from the
realised Mudaraba Profits (the “Profit Rate”) applicable to the relevant
category to which the Customer’s Mudaraba Deposits belongs and
shall be paid on the relevant Profit Payment Date;

 يحــق للبنــك،مقابــل الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام

)i(

الحصــول علــى نســبة مئويــة محــددة مســبق ًا مــن أربــاح المضاربــة عــن فتــرة االســتثمار ذات
 يجــوز للبنــك أن يتنــازل عــن جــزء أو كل حصــة المضــارب.الصلــة ) حصــة المضــارب مــن األربــاح
فئــات ودائــع المضاربــة للعميــل وفق ـ ًا/مــن االربــاح وان يخصــص تلــك الحصــة ألي مــن فئة
.لحريتــه المطلقــة
 تــوزع بقيــة أربــاح المضاربــة (مبلــغ،)بعــد خصــم حصــة المضــارب مــن األربــاح ("مبلــغ األربــاح

)ii(

األربــاح) تــوزع بقيــة أربــاح المضاربــة بيــن المودعيــن باإلشــارة إلــى الترجيحــات وفقــ ًا للبنــد
 تحــدد حصــة مــن األربــاح وفقــ ًا للمعــدل الســنوي الناشــئ مــن أربــاح المضاربــة.) (ه71-3
المحققــة ("معــدل األربــاح") النافــذ علــى الفئــة المعنيــة التــي تنتمــي إليهــا ودائــع المضاربــة
الخاصــة بالعميــل وتدفــع فــي تاريــخ دفــع األربــاح المعنــي؛

(iii)

the Mudarib’s Profit Share and the Weightings applicable to each
category shall be determined by the Bank.

.يحدد البنك حصة المضارب من األرباح والترجيحات النافذة على كل فئة

)iii(

(iv)

the updated and prevailing Mudarib’s Profit Share and Weightings
applicable to each category will be displayed in the Bank’s branches,
may be obtained from the Bank or otherwise in accordance with
the Bank’s prevailing practices. The Bank reserves the right to vary
the Mudarib’s Profit Share and/or the Weightings from time to time
in accordance with the prevailing regulations and/or directives
applicable to it by notifying Customers on such variation by any
means determined by the Bank and such variation shall be deemed
to be effective upon the commencement of the Profit Calculation
Period immediately succeeding such variation. The Customer shall
be deemed to have accepted such variation if the Bank does not
receive any notice to the contrary within seven (7) days from the
date of variation.

تعــرض حصــة المضــارب مــن األربــاح والترجيحــات المحدثــة والنافــذة بالنســبة لــكل فئــة فــي

)iv(

 ويحتفظ.فــروع البنــك ويمكــن الحصــول عليهــا مــن البنــك أو وفقـ ًا لممارســات البنــك الحاليــة
أو الترجيحــات مــن وقــت آلخــر وفقـ ًا/البنــك بالحــق فــي تعديــل حصــة المضــارب مــن األربــاح و
أو التوجيهــات النافــذة بموجــب إشــعار العمــاء بمثــل ذلــك التعديــل بــأي/للوائــح النافــذة و
طــرق قررهــا البنــك ويعتبــر ذلــك التعديــل نافــذ ًا عنــد بــدء مــدة حســاب األربــاح التــي تلــي ذلك
 يعتبــر العميــل علــى أنــه قبــل بذلــك التعديــل في حالــة عدم اســتالم البنك.التعديــل مباشــرة
.) أيــام مــن تاريــخ إصــدار ذلــك اإلشــعار7 ( أي إشــعار بخــاف ذلــك خــال ســبعة

The Customer acknowledges that nothing in these Terms and Conditions
shall be construed as being a warranty or a representation by the Bank
of any guaranteed profits, or any guaranteed repayment of any part or
the entire portion, in respect of the Mudaraba Deposits. The Customer is
aware that all balance in the Mudaraba Accounts (including the original
Mudaraba Deposits) are exposed to potential losses arising out of a loss
incurred in respect of Mudaraba Assets and that such losses may even
affect the principal amount of the funds deposited by the Customers in the
Mudaraba Deposit Accounts.

يقــر العميــل بأنــه ال تحتــوي هــذه الشــروط واألحــكام أي ضمــان أو تعهــد مــن قبــل البنــك يضمــن

Any losses incurred on the Mudaraba Deposits during a Profit Calculation
Period shall be borne solely by the Customer. If, however, the Bank has also
invested a certain sum in the Mudaraba Assets (whether from the Bank’s
equity funds or otherwise) then such losses shall be shared between the
Customer and the Bank proportionately in accordance with the respective
amounts invested by the Customer and the Bank in the Mudaraba Assets.
However, the Bank (as Mudarib) shall bear any loss attributable to its
negligence or violation in the carrying out of its duties as a Mudarib under
these Terms and Conditions. In the event that such losses occur during
an Investment Period, the Bank shall not be entitled to the Mudarib’s Profit
Share for such Investment Period.

 لكــن.يتحمــل العميــل لوحــده أيــة خســائر تتعلــق بودائــع المضاربــة خــال أيــة فتــرة حســاب أربــاح

(e)

The calculation method for the purposes of determining the profit amount
shall be displayed on the Bank’s website.

.سيتم عرض طريق احتساب األرباح في موقع البنك االكتروني

)(ه

(f)

In cases where a Mudaraba Account is closed prior to the applicable Profit
Payment Date, the Customer agrees that it shall not be entitled to receive the
profits accrued on the Mudaraba Funds for the relevant Investment Period.

 يوافــق العميــل علــى أنــه ال،فــي حالــة إغــاق حســاب المضاربــة قبــل تاريــخ دفــع األربــاح ذي الصلــة

)(و

If the balance in the Mudaraba Account, falls below such minimum balance
requirement as may be prescribed by the Bank from time to time, then the
Bank reserves the right to preclude the entire balance in the Mudaraba
Account from participating in the Mudaraba Pool during that relevant
calendar month.

أذا أصبــح الرصيــد فــي حســاب المضاربــة فــي أي يــوم خــال الشــهر أقــل مــن الحــد األدنــى

The Bank, as Mudarib, is hereby authorised by the Customer to deduct, if
required, a certain percentage of the Mudaraba Profit due to the depositors
of the Murabaha Pool as Profit Equalisation Reserves, for the purposes of:

يحتفظ البنك بصفته مضارب بالحق في أن يخصم (عند اللزوم) نسبة مئوية معينة من أرباح المضاربة

(i)

المحافظــة علــى اســتمرارية ســداد األربــاح بشــكل منتظــم خــال فتــرة زمنيــة خاصــة

(d)

(g)

(h)

(ii)
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maintaining consistency in profit payouts over a period of time in
respect of Mudaraba Accounts, by retaining part of the Mudaraba
Account holders’ profit, which is earned through participation in the
Mudaraba Pool; and
making profit payments for the portion of the Investment Period in
which profit is not yet realised, to Mudaraba Account holders whose
deposits mature and/or are liquidated between two Profit Payment
Dates. Such payment will be made on the basis of the previously
declared Profit Amount for the last completed Profit Calculation Period.
The Bank shall, upon realisation of profits for the Profit Calculation
Period, replenish the Profit Equalisation Reserves with actual Profit
Amount accrued for the relevant number of days elapsed during such
Profit Calculation Period during which profit was paid but unrealised. In
consideration of receiving the profit payments ahead of the applicable
Profit Payment Date under this Clause 17.3(h)(ii), the Customer shall
waive its entitlement to the difference between the actual profit

)(ج

.تحقيــق أربــاح أو ضمــان تســديد أي مبلــغ بشــكل كامــل أو جزئــي بخصــوص ودائــع المضاربــة
)ويــدرك العميــل أن كافــة أرصــدة حســابات المضاربــة (بمــا فــي ذلــك ودائــع المضاربــة أيــا كانــت
عرضــة لخســائر محتملــة تنشــأ عــن الخســارة المتكبــدة بخصــوص أصــول المضاربــة وأن تلــك الخســائر
.يمكــن أن تؤثــر علــى أصــل مبلــغ المضاربــة الــذي يودعــه العميــل فــي حســاب توفيــر المضاربــة

)(د

إذا قــام البنــك أيض ـ ًا باســتثمار مبلــغ معيــن فــي أصــول المضاربــة (ســواء مــن أمــوال المســاهمين
فــي البنــك أو غيــر ذلــك) فإنــه يتــم توزيــع تلــك األربــاح بيــن العميــل والبنــك بشــكل متناســب وفقـ ًا
 إال أن.للمبالــغ التــي اســتثمرها العميــل وتلــك التــي اســتثمرها البنــك فــي أصــول المضاربــة
البنــك يتحمــل (بصفتــه مضــارب) أيــة خســارة تعــود إلــى إهمالــه أو مخالفتــه فــي أداء واجباتــه
 فــي حالــة حــدوث تلــك الخســائر خــال إحــدى.كمضــارب بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام
 فإنــه ال يحــق للبنــك الحصــول علــى حصــة المضــارب مــن األربــاح بخصــوص مــدة،فتــرات االســتثمار
.االســتثمار المذكــورة

.يحــق لــه اســتالم األربــاح المســتحقة علــى أمــوال المضاربــة بخصــوص مــدة االســتثمار المعنيــة
)(ز

 يحــق للبنــك إســتثناء كامــل الرصيــد فــي حســاب،المطلــوب الــذي يحــدده البنــك مــن وقــت آلخــر
.المضاربــة مــن المشــاركة فــي صنــدوق أمــوال المضاربــة خــال ذلــك الشــهر

)(ح

:المســتحقة للمودعيــن فــي صنــدوق أمــوال المضاربــة كاحتياطيــات تســوية أربــاح وذلــك لغــرض

)i(

بحســابات المضاربــة وذلــك عــن طريــق االحتفــاظ بجــزء مــن أربــاح أصحــاب حســابات المضاربــة
والتــي يتــم تحقيقهــا مــن خــال المشــاركة فــي صنــدوق أمــوال لمضاربــة؛ و
ســداد دفعــات األربــاح بخصــوص جــزء مــن مــدة االســتثمار قبــل تحقــق تلــك األربــاح إلــى أصحــاب

)ii(

أو تمــت تصفيتهــا بيــن/حســابات المضاربــة الذيــن أصبحــت ودائعهــم مســتحقة الســداد و
 تســدد تلــك الدفعــات علــى أســاس مبلــغ األربــاح الــذي ســبق اإلعــان عنــه.تاريخــي دفــع أربــاح
، وعنــد تحقيــق األربــاح الخاصــة بمــدة حســاب األربــاح.بخصــوص آخــر فتــرة حســاب أربــاح منتهيــة
يلتــزم البنــك بإيــداع بمبلــغ األربــاح الفعلــي المســتحق عــن عــدد األيــام المنقضيــة خــال مــدة
حســاب األرباح المذكورة والتي تم دفع األرباح عنها قبل اســتحقاقها في حســاب احتياطي
 ومقابــل اســتالم دفعــات األربــاح قبــل تاريــخ ســداد األربــاح النافــذ بموجــب هــذا.تســوية األربــاح
 يلتــزم العميــل بالتنــازل عــن حقــه في الفرق بين مبلــغ األرباح الفعلي المدفوع،2 ) (ح16-3البنــد
ال إلى العميل والتي كانت ســتدفع للعميــل إن كان
ً إلــى العميــل ومبلــغ األربــاح المســتحق أص
 فــي حالــة أن األربــاح المدفوعــة للعميــل أكثــر.قــد تــم ســداد مبلــغ األربــاح فــي تاريــخ دفــع األربــاح

 اإلمارات العربية المتحدة, دبي8822 ب. ص,)ع.م.نور بنك (ش
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

800 6667
noorbank.com

amount paid to the Customer and the profit amount that the Customer
would have otherwise been entitled to had the Profit Amount been paid
on the Profit Payment Date. In case if the profit paid to the Customer
is more than the actual Profit Amount had the Profit Amount been paid
on the Profit Payment Date, the depositors waive their entitlement to
the difference between the actual profit amount paid to the Customer
and the profit amount that the Customer would have otherwise been
entitled to had the Profit Amount been paid on the Profit Payment Date.
The utilisation of Mudaraba Profit as set out in this Clause 17.3(h) is
solely for the benefit of Mudaraba Account holders and is overseen
by the Bank's Fatwa and Shari’a Supervisory Board. The Bank
reserves the right to invest the Profit Equalisation Reserve in any
Shari’a compliant products, provided that such investments shall be
made at the Bank’s own risk and that the Customer shall not be liable
for any losses incurred by the Bank as a result of such investments.
(i)

 يتنــازل المودعــون عــن،مــن مبلــغ األربــاح الفعلــي الــذي كان ســيدفع فــي تاريــخ دفــع األربــاح
مســتحقاتهم في الفارق بين مبلغ األرباح الفعلي المدفوع للعميل ومبلغ األرباح المســتحق
 ويتــم اســتخدام أربــاح.للعميــل بخــاف ذلــك إذا مــا تــم دفــع مبلــغ األربــاح فــي تاريــخ دفــع األربــاح
المضاربــة لمصلحــة أصحــاب حســابات المضاربــة تحــت إشــراف الرقابــة و الفتــوى الشــرعية لــدى
 ويحتفــظ البنــك بالحــق فــي اســتثمار احتياطــي تســوية األربــاح فــي أيــة اســتثمارات.البنــك
تتفــق مــع الشــريعة اإلســامية علــى شــرط القيــام بتلــك االســتثمارات علــى مســؤولية البنــك
.ال عــن أيــة خســائر يتكبدهــا البنــك نتيجــة تلــك اإلســتثمارات
ً الخاصــة وأن ال يكــون العميــل مســؤو

يمكــن للعميــل ســحب أمــوال المضاربــة مــن حســابات المضاربــة (باســتثناء الحســابات الجاريــة

The Customer may withdraw the Mudaraba Funds from the Mudaraba
Accounts prior to expiry of the applicable Investment Period in respect
of any Mudaraba Account, excluding Current Accounts and Savings
Accounts, subject to the following conditions:

:وحســابات التوفيــر) قبــل انتهــاء مــدة االســتثمار المعنيــة وذلــك مــع االلتــزام بالشــروط التاليــة

(i)

a minimum of one month has elapsed from the date that the relevant
Mudaraba Funds were deposited into the Mudaraba Account (“Deposit
Date”) in order for the Customer to be eligible for the share in the Mudaraba
profits. In all other cases, the Customer shall be entitled to profit for the
completed months as per the declared rate for the corresponding term,
taking into consideration provisions of Clause 17.3(h);

انقضــاء شــهر واحــد مــن تاريــخ إيــداع مبالــغ المضاربــة المعنيــة فــي حســاب المضاربــة ("تاريــخ

(ii)

only the whole (and not part) of the Mudaraba Funds may be
withdrawn; and

يتم سحب أموال المضاربة بالكامل (وليس بشكل جزئي)؛ و

)ii(

(iii)

the Bank will deduct its administration costs and 20% of the
profit payable to the Customer for premature termination of the
Investment Period, which shall be credited to the Mudaraba Pool.

 مــن األربــاح المســتحقة إلــى العميــل عــاوة علــى نفقاتــه20%يخصــم البنــك مــا يعــادل

)iii(

(b)

(c)

(d)

(e)

 يحــق للعميــل الحصــول علــى أربــاح عــن األشــهر الكاملــة حســب المعــدل المعلــن،األخــرى
 (ح) بعيــن االعتبــار؛17-3  مــع أخــذ أحــكام البنــد،للمــدة المعنيــة

االداريــة التــي يتكبدهــا بســبب اإلنهــاء المبكــر لمــدة االســتثمار والتــي يقــوم البنــك
.بإيداعهــا فــي صنــدوق أمــوال المضاربــة
 حسابات ودائع االستثمار17.4

Subject to Clause 17.1(a), in the case of an Investment Deposit Account
the Customer shall enter into a Mudaraba on the terms and conditions
stipulated herein.
In relation to an Investment Deposit Account, the Customer shall select an
Investment Period (or such other periods approved by the Bank), provided
that the minimum Investment Period shall be one calendar month.
The profit on the Investment Deposit Account shall be calculated at the
end of each calendar month on an accrual basis and shall be paid to the
Customer either:

(b)

(أ) يلتــزم العميــل بإبــرام عمليــة مضاربــة وفــق هــذه الشــروط واألحــكام17-1 مــع االلتــزام بالبنــد

 يختــار العميــل مــدة اســتثمار محــددة (أو أيــة فتــرات أخــرى،فيمــا يتعلــق بــأي حســاب ودائــع اســتثمار

تحســب األربــاح علــى حســاب ودائــع االســتثمار فــي نهايــة كل شــهر ميــادي علــى أســاس

في أول تاريخ سداد أرباح والذي يقع بعد نهاية مدة االستثمار مباشرة؛ أو

)i(

(ii)

on Profit Payment Dates at such intervals as may be mutually agreed
to between the Customer and the Bank.

.في تواريخ سداد األرباح في فواصل زمنية يتفق عليها العميل والبنك

)ii(

Where the depositor has selected the option for the auto-renewal of the
deposits the deposit will be renewed automatically on the same terms and
conditions.

 تتجــدد الوديعــة تلقائي ـ ًا وفــق نفــس،فــي حــال اختيــار العميــل خيــار التجديــد التلقائــي للودائــع

The minimum limit for accepting the Mudaraba funds shall be defined by
the Bank from time to time. Except for the investment term deposits in
UAE Dirham, the Bank is not bound to repay deposits in the same currency
deposited, but undertakes payment by issuing a demand draft or transfer
of the deposit at the exchange rate prevailing in respect of the deposit
currency as on the day of repayment.

 وباســتثناء الودائــع بدرهــم.يحــدد البنــك مــن وقــت آلخــر الحــد األدنــى لقبــول أمــوال المضاربــة

)(د

.الشــروط واألحــكام
) (ه

 ال يكــون البنــك ملزم ـ ًا بتســديد الودائــع بنفــس عملــة اإليــداع لكنــه يتعهــد بالدفــع عــن،اإلمــارات
.طريــق إصــدار حوالــة وفــق ســعر الصــرف النافــذ فــي تاريــخ تســديد الوديعــة المذكــورة

 حسابات االستثمار قصيرة األجل17.5

The Bank may use a nominated STI Account as part of any Shari’a compliant
product it offers to the Customer.
The STI Accounts shall be invested in the same manner as the Mudaraba
Accounts.

يجــوز للبنــك اســتخدام حســاب اســتثمار قصيــر األجــل وذلــك ضمــن األدوات البنكيــة المتوافقــة

)(أ

.مــع الشــريعة والتــي يقدمهــا البنــك للعميــل
يتــم االســتثمار فــي حســابات االســتثمار قصيــرة األجــل بنفــس طريقــة االســتثمار الخاصــة

)(ب

.بحســابات المضاربــة

(د) عمليات البطاقة

 يسري هذا البند على استخدام البطاقة التي.18
.يصدرها البنك ويسلمها إلى حامل البطاقة

18.1 Issuing of Cards
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)(ج

:متأخــرات وتدفــع إلــى العميــل إمــا

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

18. THIS CLAUSE APPLIES TO THE USE OF A CARD ISSUED
AND PROVIDED BY THE BANK TO A CARDHOLDER.

(b)

)(ب

مقبولــة لــدى البنــك) علــى شــرط أن يكــون الحــد األدنــى لمــدة االســتثمار الثابتــة شــهر ميــادي واحــد؛

D. CARD TRANSACTIONS

(a)

)(أ

. فيمــا يتعلــق بحســاب ودافــع االســتثمار الخــاص بالعميــل

(i)

17.5 STI Accounts
(a)

)i(

 وفــي كافــة األحــوال.اإليــداع") لكــي يحــق للعميــل الحصــول علــى حصــة مــن أربــاح المضاربــة

17.4 Investment Deposit Accounts
(a)

)(ط

 إصدار البطاقات18.1

All Cards are the property of the Bank. The Cardholder must immediately
return all Cards to the Bank or its Agent upon request by the Bank or its Agent.

 يجــب علــى حامــل البطاقــة إعــادة كافــة البطاقــات علــى الفــور.تعتبــر كافــة البطاقــات ملــك ًا للبنــك

The Bank shall not be liable for any circumstances affecting the use of the
Card including but not limited to:

:ال عن أية ظروف تؤثر على استخدام البطاقة بما في ذلك وبدون حصر
ً لن يكون البنك مسؤو

)(أ

.إلــى البنــك أو إلــى وكيلــه بنــاء علــى طلــب مــن البنــك أو مــن وكيلــه

 اإلمارات العربية المتحدة, دبي8822 ب. ص,)ع.م.نور بنك (ش
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

)(ب

800 6667
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()i

عدم قبول أي تاجر للبطاقة؛

()ii

الطريقة التي يتم فيها اإلبالغ عن رفض قبول البطاقة؛

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

()iii

حــدوث أي خلــل فــي أيــة آلــة أو نظــام معالجــة بيانــات أو جهــاز ربــط عمليــات أو اإلضــراب
أو النــزاع فيمــا يتعلــق بتحويــل األمــوال أو تقديــم المعلومــات أو البضائــع أو الخدمــات
المشــتراة؛ أو

any machine, data processing system or transaction link malfunction,
strike or dispute relating to the transfer of funds, provision of
information or the goods or services purchased; or

)(iii

()iv

عدم كفاية األموال المتوفرة من خالل أي جهاز صراف آلي ،أو

limitation of funds available through an ATM; or

)(iv

()v

تأخير أو رفض أي معاملة بسبب مخاوف تشمل االحتيال أو تتعلق بشأن (التفويض؛ أو

delays or rejection of any transaction due to fraud and authorisation
concerns; or

)(v

()vi

للبنــك أن يرفــض الموافقــة علــى أي عمليــة ماليــة أو أي عمليــة بيــع فــي حــال (ارتــأى لــه

the Bank declining to approve any financial transaction or Purchase
which in its sole opinion contradicts or is repugnant to Shari’a
requirements.

)(vi

أن هــذه العمليــات تتعــارض أو تتناقــض مــع متطلبــات الشــريعة اإلســامية.
(ج)

لــن يســمح البنــك بشــراء أيــة بضائــع أو خدمــات باســتخدام البطاقــة لغــرض الحصــول علــى مبالــغ نقديــة يتم

يلتــزم حامــل البطاقــة باســتخدامها فقــط لغــرض المشــتريات المقبولــة قانونـ ًا .يدرك حامــل البطاقة

The Cardholder shall only use the Card for Purchases that are legally
acceptable. The Cardholder is aware that certain purchases of goods
or services, such as alcohol, dealing in pork and pork related products,
gambling, pornography, firearms or other illegal activities, are prohibited
under the principles of the Shari’a. It is the Cardholder’s responsibility
to ensure that the Card is utilised for Purchases which are not contrary,
offensive or repugnant to the Shari’a requirements.

يقبــل حامــل البطاقــة أن إصــدار البطاقــات مــن قبــل البنــك واالحتفــاظ بالحســاب يخضــع لقواعــد

The Cardholder accepts that the issue of the Card by the Bank and the
maintenance of the Account is governed by the rules and regulations of
the Scheme and in the event of any dispute, a decision taken under the
Scheme shall be final.

يمكن للبنك أن يكشــف في أي وقت من األوقات عن تفاصيل حامل البطاقة أو حســابه إلى أي وكيل

The Bank may at any time disclose details of the Cardholder or its Account
to any Agent of the Bank for the purposes of processing a Card transaction
or otherwise fulfilling the Bank’s obligations with respect to the Scheme.

يكــون حملــة البطاقــات مســؤولين بالتكافــل والتضامــن تجــاه البنــك بموجب هــذه الشــروط واألحكام

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

قيمتهــا إلــى رصيــد حســاب البطاقــة كدائــن إذا كانــت سياســة إعــادة األمــوال لــدى التاجــر تســمح بذلــك.

أنــه مــن المحظــور شــراء بضائــع أو خدمــات معينة مثل الكحول أو التعامــل بلحم الخنزير أو المنتجات
المتعلقــة بلحــم الخنزيــر أو القمــار أو الصــور اإلباحيــة أو األســلحة أو األنشــطة غيــر القانونيــة األخــرى
و الممنوعــة وفق ـ ًا لمبــادئ الشــريعة اإلســامية .ويتحمــل حامــل البطاقــة مســؤولية التأكــد مــن
اســتخدامها لمشــتريات ال تخالــف أو ال تســيء إلــى متطلبــات الشــريعة اإلســامية.
(ه)

ولوائــح البرنامــج وفــي حالــة نشــوء أي نــزاع ،يعتبــر القــرار المتخــذ بموجــب البرنامــج قــرار ًا نهائيــ ًا.

(و)

تابــعللبنــكألغــراضتنفيــذأيــةعمليــةبواســطةالبطاقــةأوعــداذلــكتنفيــذالتزامــاتالبنــكبخصــوصالبرنامــج.
(ز)

إذا كان الحســاب مفتوحــ ًا باســم أكثــر مــن شــخص أو إذا كانــت البطاقــة صــادرة باســم أكثــر مــن شــخص.

 18.2استخدام البطاقة ورمز التعريف الشخصي ورمز التعريف الهاتفي الشخصي
(أ)

سوف يتمكن العميل من إنشاء رمز تعريف شخصي ورمز تعريف هاتفي شخصي الستخدامهما عند

()i

التوقيــع علــى كافــة البطاقــات علــى الفــور باســتخدام قلــم حبــر ناشــف عنــد اســتالمها مــن
قبــل حامــل البطاقــة المقصــود؛

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

)(i

()ii

المحافظة على سالمة كافة البطاقات في كافة األوقات؛

;all Cards are kept secure at all times

)(ii

()iii

حفــظ رمــز التعريــف الشــخصي/رمز التعريــف الهاتفــي الشــخصي الصــادر بخصــوص
البطاقــة والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف غيبـ ًا وبعــد ذلــك إتــاف قســيمة رمــز التعريــف
الشــخصي/رمز التعريــف الهاتفــي الشــخصي علــى الفــور؛

the Cardholder memorises the PIN/TPIN issued for the Card
and Phonebanking and then immediately destroys the PIN/TPIN
;notification slip

)(iii

()iv

عدم إطالع أي شخص آخر على رمز التعريف الشخصي ورمز التعريف الهاتفي الشخصي؛

;the PIN and TPIN are not made known to any other person

)(iv

()v

فــي حالــة قيــام حامــل البطاقــة بتغييــر رمــز التعريــف الشــخصي/رمز التعريــف الهاتفــي
الشــخصي ،يجــب أال تتضمــن هــذه الرمــوز أيــة أربعــة أرقــام متسلســلة مــن األرقــام
المطبوعــة علــى الجهــة األماميــة أو الخلفيــة للبطاقــة؛

when the Cardholder changes the PIN/TPIN they do not include any
four numbers in sequence from the numbers printed on the front or
;reverse of the Card

)(v

()vi

عــدم اســتخدام البطاقــات قبــل أو بعــد ســريان صالحيتهــا كمــا هــو مذكــور علــى البطاقــة

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

)(vi

أن يتوافقــا مــع الحــد األدنــى لمتطلبــات األمــن الــذي يحــدده البنك .يجب علــى حامل البطاقة:

أو بعــد أي إخطــار بإلغائهــا أو ســحبها مــن قبــل البنــك أو وكيلــه؛ و
تعتبــر ســجالت البنــك بخصــوص أيــة عمليــة منفــذة باســتخدام رمــز التعريــف الشــخصي أو رمــز
التعريــف الهاتفــي الشــخصي ملزمــة لحامــل البطاقــة.
(ج)

(د)

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي كافــة األوقــات وبــدون تقديــم إشــعار مســبق إلــى حامــل البطاقــة
للقيــام بمــا يلــي:

()i

رفض أي عملية شراء أو سحب مبالغ نقدية؛

()ii

إلغــاء أو تعليــق الحــق فــي اســتخدام أيــة بطاقــة أو رمــز التعريــف الشــخصي أو رمــز
التعريــف الهاتفــي الشــخصي بخصــوص كافــة الوظائــف أو العمليــات؛ و

()iii

رفض تجديد أو استبدال أية بطاقة إذا اعتقد البنك بأن هناك مبرر معقول لعمل ذلك .

ال تجــاه حامــل البطاقــة عــن أيــة خســارة أو أضــرار تنشــأ نتيجــة ممارســة
لــن يكــون البنــك مســؤو ً
البنــك ألي مــن حقوقــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام.

800 6667
noorbank.com

)(c

)(d

)(e

)(f

)(g

18.2 Use of Card, PIN and TPIN
The Bank will facilitate the creation of a PIN and TPIN to be used in
conjunction with the Card when effecting a transaction at an ATM or by
Phonebanking that must comply with the minimum security requirements
established by the Bank. The Cardholder must ensure that:

استخدام البطاقة من خالل جهاز صراف آلي أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الهاتف والذي يجب

(ب)

)(ii

The Bank shall not allow for any goods or services to be purchased with
the use of the Card for the express purpose of obtaining a cash refund.
However a Cardholder may return goods or services and obtain a re-credit
to the Card Account if the Merchant’s refund policy enables this.

دفعها نتيجة إرجاع تلك البضائع أو الخدمات .إال أنه يمكن لحامل البطاقة إعادة البضائع أو الخدمات وإضافة

(د)

;the failure of any Merchant to accept or honour a Card

)(i

The Bank’s record of any transaction effected in conjunction with a PIN or
TPIN shall be binding on the Cardholder as to its consequence.
The Bank reserves the right at all times and without notice to the
Cardholder to:
;refuse to authorise any Purchase or Cash Withdrawal

)(i

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

)(ii

refuse to renew or replace any Card, if it believes there is a valid
justification to do so.

)(iii

The Bank shall not be liable to the Cardholder for any loss or damage
arising from or as a result of the Bank exercising any of its rights under
these Terms and Conditions.
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 18.3استخدام أجهزة الصراف اآللي
(أ)

ال عــن كافــة العمليــات التــي تتــم عــن طريــق اســتخدام البطاقــة مــن خــال
يكــون حامــل البطاقــة مســؤو ً

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

ال عــن أيــة خســارة أو أضــرار فــي حالــة اســتخدام حامــل البطاقــة أي جهــاز صــراف
لــن يكــون البنــك مســؤو ً

The Bank shall not be liable for any loss or damage where the Cardholder
uses an ATM or Phonebanking to transfer funds between Accounts, pay
utility organisations or any other account or institution. The Cardholder
shall be solely responsible and liable for:

تزويد البنك بالمعلومات الصحيحة بخصوص عملية تحويل األموال ورمز المستخدم/العميل/

)(i

جهاز الصراف اآللي باستخدام البطاقة سواء تم تنفيذ تلك العمليات بعلم حامل البطاقة أو بتفويض
منــه أم ال (إال فــي حالــة اســتالم البنــك إشــعار خطــي بفقــدان البطاقــة مــع تأكيــده ذلــك االســتالم).
(ب)

آلــي أو خدمــات مصرفيــة عبــر الهاتــف لتحويل األموال بين الحســابات أو دفع فواتير خدمــات المرافق أو
في أي حساب آخر أو إلى أية هيئة أخرى والتي تحتفظ بترتيبات بهذا الشأن مع البنك .يعتبر حامل
البطاقــة المســؤول الوحيد عن:

()i

المرجــع وأيــة تغييــرات الحقــة وفــق الصيغــة التــي يحددهــا البنــك؛ و

()ii
(ج)

فــي حالــة إجــراء تحويــل لألمــوال أو تقديــم طلــب دفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة بعد انتهاء ســاعات

فــي حالــة إيــداع حامــل البطاقــة أوراق ماليــة نقديــة فــي حســاب حامــل البطاقــة باســتخدام جهــاز

If a Cardholder deposits cash notes into the Cardholders Account using a
suitable ATM this shall be deemed to have been received by the Bank once
the credit is posted to the Cardholders Account.

فــي حســاب حامــل البطاقــة.
فــي حالــة إيــداع حامــل البطاقــة شــيك ًا فــي حســاب حامــل البطاقــة باســتخدام جهــاز الصــراف
اآللــي المناســب ،يعتبــر أن البنــك قــد اســتلم ذلــك بمجــرد إيــداع مبلــغ الشــيك فــي حســاب حامــل
البطاقــة.
(و)

فــي حالــة إيــداع حامــل البطاقــة شــيك مؤجــل فــي جهــاز الصــراف اآللــي ،يتحمــل حامــل البطاقــة

يمكــن للبنــك الحــد مــن العــدد اإلجمالــي للســحوبات مــن خــال أجهــزة الصــراف اآللــي خــال أيــة

The Bank may limit total withdrawals through ATMs during any period and
advise the Customer accordingly from time to time.

فــي حــال قيــام جهــاز الصــراف اآللــي بتنفيــذ معاملــة بشــكل خاطــئ ،يتــم االحتفــاظ بــأي أمــوال

In the event that an ATM erroneously processes a transaction any excess
funds which may exist as a result of such a transaction shall be maintained
in a suspense account for a period of ten (10) years from the date of the
transaction, or until such time that the funds are claimed by the rightful
owner, whichever is earlier and shall be subject to any applicable laws and
regulations that may be applicable from time to time. On expiry of the ten
(10) year period the funds shall be credited to a charity fund as determined
in the sole discretion of the Bank subject to the approval of the Bank’s
Fatwa and Shari’a Supervisory Board.

فتــرة وإبــاغ العميــل بذلــك مــن وقــت آلخــر.
(ح)

If a Cardholder deposits a cheque into the Cardholders Account using a
suitable ATM this shall be deemed to have been received by the Bank for
action once the cheque is cleared.
If a Cardholder deposits a post-dated cheque in an ATM, the Cardholder
is liable to pay cheque handling charges as mentioned in the applicable
price guide.

ســداد رســوم صــرف الشــيك كمــا هــو موضــح فــي دليــل األســعار المعمــول بــه.
(ز)

settling disputes of any nature with the Beneficiary.

زائــدة تنتــج عــن تلــك المعاملــة فــي حســاب معلــق لمــدة ( )10عشــرة ســنوات مــن تاريــخ المعاملــة،
ال) مــع مراعــاة القوانين
أو حتــى يقــوم المالــك الشــرعي بالمطالبــة بهــذه األمــوال (أيهمــا يحــدث أو ً
و القواعــد المعمــول بهــا مــن وقــت آلخــر .بعــد انقضــاء مــدة ( )10عشــرة ســنوات يتــم تحويــل تلــك
األمــوال إلــى صنــدوق األعمــال الخيريــة كمــا يقــرره البنــك وفقــ ًا لحريتــه المطلقــة مــع مراعــاة
موافقــة هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للبنــك.

 18-4الحساب الخاص بالبطاقة
(أ)

)(b

)(c

)(d

)(e

)(f

)(g
)(h

18.4 Card Related Account

يخصــم البنــك مــن حســاب حامــل البطاقــة مبلــغ كل عمليــة شــراء تتــم باســتخدام البطاقــة أو

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

عندمــا يقــوم حامــل البطاقــة بإجــراء عمليــة الشــراء أو الســحب النقــدي باســتخدام البطاقــة ،لــن

Once the Cardholder authorises a Purchase or Cash Withdrawal by using a
Card the Bank shall not stop the transaction.

عمليــة ســحب مبالــغ نقديــة .يحــق للتاجــر ذي الصلــة أو أي شــخص بالنيابــة عــن نفســه أو عــن
التاجــر االتصــال بالبنــك للتأكــد مــن أن البنــك يصــرح بإجــراء عمليــة الشــراء أو عمليــة ســحب المبالــغ
النقديــة المقترحــة .تعامــل المشــتريات أو الســحوبات النقديــة التــي أجازهــا البنــك علــى أنــه تــم
قيدهــا فــي الرصيــد المديــن للحســاب فــي تاريــخ قبــول البنــك بذلــك وســيتم تخفيــض الرصيــد
الدائــن المتوفــر فــي الحســاب علــى الفــور بمــا يعــدل مبلــغ الشــراء أو الســحب النقــدي
(ب)

)(a

)(ii

If a funds transfer or payment request is made by the Cardholder after the
Bank’s end of day processing time the request shall be actioned on the
next Banking Day.

الصــراف اآللــي المناســب ،يعتبــر أن البنــك قــد اســتلم تلــك األوراق الماليــة بمجــرد إدخــال الرصيــد

(ه)

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

تسوية النزاعات مهما كانت طبيعتها مع المستفيد.

الــدوام لــدى البنــك فــي ذلــك اليــوم ،يتــم تنفيــذ الطلــب فــي يــوم العمــل المصرفــي التالــي.
(د)

)18.3 Use of Automated Teller Machines (ATMs

يوقــف البنــك تلــك العمليــة.

)(a

)(b

18.5 Foreign Currency Transactions
 18.5التعامــات بالعمــات األجنبيــة يتــم تحويــل مبلــغ أيــة عمليــة شــراء أو ســحب مبالــغ نقديــة بأيــة عملــة
غيــر عملــة البطاقــة إلــى عملــة البطاقــة وفــق ســعر الصــرف الــذي يحــدده البرنامــج و سيشــمل ســعر الصــرف
المطبــق رســم إدارة يحــدده البنــك.

The amount of any Purchase or Cash Withdrawal in a currency other than in the
Card billing currency shall be converted into the Card billing currency at a rate of
exchange determined by the Scheme. The rate of exchange applied shall include an
administration fee as determined by the Bank.

 18.6الدفعات المتعلقة بالبطاقة
(أ)

18.6 Card Related Payments

يجــب علــى حامــل البطاقــة التأكــد مــن توفــر مبالــغ كافيــة فــي الحســاب ،ســواء فــي الرصيــد

The Cardholder shall ensure that sufficient funds are available in the
Account, whether a credit balance or an overdraft limit agreed by the
Bank, for payment of funds transfer, Purchases and Cash Withdrawals
at the time of a transaction using the Card. If for any reason the Account
is overdrawn by the use of the Card, the Customer shall be responsible
for immediately making up the deficit by a direct payment or transfer of
funds from any other Account maintained with the Bank. Failure to comply
with this condition shall entitle the Bank to cancel the Card and/or make a
transfer on the Customer's behalf (if more than one Account is maintained
with the Bank). The Bank is under no obligation to notify the Cardholder if a
transaction cannot be processed due to insufficient funds in the Account.

يلتــزم حامــل البطاقــة بالتحقــق مــن صحــة كافــة العمليــات المدونــة فــي أي كشــف وفــي حالــة

The Cardholder shall verify all transactions appearing on a statement
and, in the event of any discrepancy or dispute will advise the Bank in
writing thereof within fifteen (15) days of the statement date and prove
such entry to be incorrect. If no such notice is received by the Bank, all
Card transactions shall be deemed to be confirmed by the Cardholder as
correct. If the disputed transaction of Purchase turns out to be genuine,
the Cardholder shall pay the amount set out in the relevant statement
together with any fees incurred by the Bank in the investigation of such
disputed transaction or Purchase. Without prejudice to the foregoing,

الدائــن أو فــي حــد الســحب علــى المكشــوف الــذي يوافــق عليــه البنــك وذلــك لســداد المبالــغ
المحولــة والمشــتريات والســحوبات النقديــة عنــد تنفيــذ أيــة عمليــة باســتخدام البطاقــة .إذا كان
الحســاب مســحوب ًا علــى المكشــوف ألي ســبب مــن األســباب نتيجــة اســتخدام البطاقــة ،يكــون
ال عــن تعويــض العجــز علــى الفــور عــن طريــق ســداد دفعــة مباشــرة أو تحويــل
العميــل مســؤو ً
المبالــغ مــن أي حســاب آخــر يحتفــظ بــه لــدى البنــك .وفــي حالــة عــدم التقيــد بهــذا الشــرط فإنــه
يحــق للبنــك إلغــاء البطاقــة و/أو إجــراء عمليــة تحويــل لألمــوال بالنيابــة عــن العميــل (إذا كان لديــه
أكثــر مــن حســاب واحــد مفتــوح لــدى البنــك( .إن البنــك غيــر ملــزم بإشــعار حامــل البطاقــة فــي حالــة
عــدم إمكانيــة تنفيــذ معاملــة نظــر ًا لعــدم وجــود رصيــد كافــي فــي الحســاب.
(ب)

وجــود أي خــاف أو نــزاع ،يلتــزم بإبــاغ البنــك بذلــك األمــر خطيــ ًا خــال خمســة عشــر(  ) 15يومــ ًا
مــن تاريــخ الكشــف وإثبــات عــدم صحــة ذلــك القيــد .وفــي حالــة عــدم اســتالم مثــل ذلــك اإلشــعار
مــن قبــل البنــك ،تعتبــر كافــة عمليــات البطاقــة صحيحــة ومقبولــة مــن قبــل صاحــب البطاقــة .وإذا
ثبــت أن عمليــة الشــراء المتنــازع عليهــا صحيحــة ،يلتــزم حامــل البطاقــة بســداد المبلــغ المبيــن فــي
الكشــف المعنــي باإلضافــة إلــى أيــة أجــور يتكبدهــا البنــك للتحقيــق فــي ذلــك التعامــل أو الشــراء
المتنــازع عليــه .وبــدون المســاس بمــا ســبق ذكــره ،يلتــزم حامــل البطاقــة بإبــاغ البنــك علــى الفــور
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)(a

)(b
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فــي حالــة اشــتباهه بــأي نشــاط احتيالــي أو غيــر قانونــي أو مشــبوه بخصــوص البطاقــة ،وعنــد

the Cardholder shall immediately report to the Bank if it suspects any
fraudulent, illegal or suspicious activity with regard to the Card and the
Bank shall, upon receipt of such report, be entitled to temporarily suspend
the usage of the Card until further notification to the Cardholder.

يقــدم البنــك نســخ ًا مــن قســائم العمليــات بعــد تســعين (  )90يومـ ًا مــن تاريــخ العمليــة (مــع االلتــزام

)Copies of transaction vouchers shall be provided by the Bank ninety (90
days after the transaction date (subject to the Bank’s applicable fees and
charges, as notified to the Cardholder from time to time).

ا قطعيــ ًا علــى صحــة أي تحويــل لألمــوال أو عمليــة شــراء أو
تعتبــر ســجالت البنــك دليــ ً

The Bank’s records shall be considered as conclusive proof of the
correctness of a funds transfer, Purchase or Cash Withdrawal transaction.

يلتــزم البنــك بــأن يــودع فــي الحســاب أي مبلــغ مرتجــع مســتحق إلــى حامــل البطاقــة وذلــك عنــد

The Bank shall credit the Account with the amount of any refund due to
the Cardholder on receipt of a properly issued refund voucher or other
verification of the refund by a Merchant in a form acceptable to the Bank.
No claim by a Cardholder against a third party may be the subject of a
defence or counterclaim against the Bank.

اســتالم ذلــك البــاغ يحــق للبنــك تعليــق اســتخدام البطاقــة بشــكل مؤقــت حتــى إشــعار آخــر إلــى
حامــل البطاقــة.
(ج)

بأجــور ورســوم البنــك النافــذة التــي يتــم إخطــار حامــل البطاقــة بهــا مــن وقــت آلخــر).
(د)

عمليــة ســحب مبالــغ نقديــة.
(ه)

اســتالم قســيمة إعــادة أمــوال صــادرة حســب األصــول أو أي دليــل آخــر علــى إعــادة المبلــغ مــن
قبــل أي تاجــر وذلــك وفــق نمــوذج مقبــول لــدى البنــك .ال يجــوز أن تكــون أيــة مطالبــة مــن قبــل
حامــل البطاقــة ضــد أي طــرف ثالــث موضــوع أي دفــاع أو مطالبــة بالتقابــل ضــد البنــك.

بنــاء علــى طلــب خطــي مــن حامــل البطاقــة ،يمكــن للبنــك تقديــم بطاقــة فرعيــة إضافيــة

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

لــن تتأثــر تعهــدات ومســؤوليات والتزامــات حامــل البطاقــة بــأي شــكل مــن األشــكال نتيجــة إصــدار

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

وإنشــاء رمــز تعريــف شــخصي إلــى حامــل البطاقــة الفرعيــة .تســري هــذه الشــروط واألحــكام
ال عــن
علــى اســتخدام تلــك البطاقــة ورمــز التعريــف الشــخصي ويكــون حامــل البطاقــة مســؤو ً
اســتخدامها كمــا لــو كان يســتخدم البطاقــة اإلضافيــة بنفســه.

(ب)

أيــة بطاقــة فرعيــة أو بســبب أي نــزاع أو مطالبــة بالتقابــل بينــه و بيــن حامــل البطاقــة الفرعيــة.
يلتــزم حامــل البطاقــة بتعويــض البنــك ضــد أيــة خســارة وأضــرار والتزامــات وتكاليــف ومصاريــف
ســواء كانــت قانونيــة أو غيــر ذلــك والتــي يتكبدهــا البنــك بســبب عــدم األهليــة القانونيــة لحامــل
البطاقــة الفرعيــة أو بســبب أي إخــال بهــذه الشــروط واألحــكام مــن جانبــه.

 18.8رسوم البطاقة
(أ)

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تقاضــي تعرفــة مــن حامــل البطاقــة .وتشــمل هــذه التعرفــة وبــدون
حصــر مــا يلــي:

()i

تقديم بطاقة جديدة؛

()ii

توفير إمكانية سحب مبالغ نقدية؛

()iii

أي طلــب للحصــول علــى نســخة مــن قســيمة العمليــة والتــي يتــم التأكيــد عليهــا فيمــا
بعــد كعمليــة تمــت بنيــة حســنة؛ و

()iv

أي طلب للحصول على نسخة ثانية من أي كشف.

ويمكــن للبنــك تعديــل التعرفــة أو إضافــة تعرفــة جديــدة فــي أي وقــت مــن األوقــات والتــي تعتبــر نافــذة بعــد
إخطــار حامــل البطاقــة بهــا .يعتبــر حامــل البطاقــة بأنــه قبــل تلــك التعرفــة إذا مــا اســتمر حامــل البطاقــة فــي
اســتخدام البطاقــة بعــد اســتالم ذلــك اإلخطــار.

The Bank reserves the right to charge the Cardholder a tariff. This may
include, but is not limited to:
;provision of a replacement Card

)(i

;provision of a Cash Withdrawal

)(ii

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

)(iii

a request for a duplicate copy of a statement page.

)(iv

The Bank shall publish a tariff guide which shall be provided at the
Cardholder’s request to the Cardholder. The Bank may amend or introduce
a tariff at any time which shall be effective upon notice to the Cardholder.
The Cardholder shall be deemed to have accepted such tariff if the
Cardholder continues to use the Card after receipt of such notice.

يمكــن للبنــك إصــدار رمــز تعريــف شــخصي و/أو رمــز تعريــف هاتفــي شــخصي إلــى حامــل البطاقــة

The Bank may issue a PIN and/or TPIN for the Cardholder to be used in
conjunction with the Card when effecting a transaction at an ATM or by
Phonebanking and the Cardholder agrees that the PIN or TPIN may be sent
by post to the Cardholder at his risk.

يلتــزم حامــل البطاقــة ببــذل كافــة الجهــود المعقولــة لمنــع فقــدان البطاقــة أو ســرقتها وعــدم

The Cardholder shall use all reasonable precautions to prevent the loss or
theft of the Card and shall not disclose the PIN or TPIN to any party.

فــي حالــة فقــدان أو ســرقة أيــة بطاقــة أو إذا أصبــح رمــز التعريــف الشــخصي أو رمــز التعريــف الهاتفــي

If any Card is lost or stolen or if the PIN or TPIN becomes known to any
person other than the Cardholder or Supplementary Nominee or the
Card or the PIN or TPIN is for any other reason liable to be misused, the
Cardholder must, as soon as possible, notify the Bank without delay
and subsequently file a police report at the nearest police station where
such loss or theft or disclosure occurred or was discovered. In such
circumstances, the Bank shall be entitled to temporarily suspend the use
of the Card until further notice to the Cardholder. If a Card is subsequently
found it must not be used and instead must be returned to the Bank
immediately cut in two across the magnetic stripe.

بــدون المســاس بالتــزام حملــة البطاقــة باإلبــاغ عــن فقدانهــا أو ســرقتها أو ســوء اســتخدامها ،من

Without prejudice to the Cardholders’ obligation to report the lost, stolen
or misused Card, the Cardholder is required to notify the Bank in writing
or through Phonebanking of any loss or theft of the Card, TPIN or PIN
immediately following such loss or theft. The Bank shall in good faith
take the necessary measures to prevent use of a Card on receipt of such
notification. However, the Bank shall assume no responsibility until it has
received such written notice.

يمكــن للبنــك وفــق خيــاره المطلــق إصــدار بطاقــة بديلــة عــن أيــة بطاقــة مفقــودة أو مســروقة أو

The Bank may at its absolute discretion issue a replacement for any lost or
stolen Card or require the Cardholder to set-up a new PIN or TPIN on these
Terms and Conditions or such other terms and conditions that the Bank
may deem fit.

الســتخدامه مــع البطاقــة عنــد القيــام بــأي عمليــة مــن خــال جهــاز صــراف آلــي أو الخدمــات
المصرفيــة عبــر الهاتــف ويوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه يمكــن إرســال رمــز التعريــف الشــخصي
أو رمــز التعريــف الهاتفــي الشــخصي بالبريــد إلــى حامــل البطاقــة علــى مســؤوليته.

الكشــف عــن رمــز التعريــف الشــخصي أو رمــز التعريــف الهاتفــي الشــخصي إلــى أي طــرف.
(ج)

الشــخصي معروف ـ ًا لــدى أي شــخص غيــر حامــل البطاقــة أو حامــل البطاقــة الفرعيــة أو إذا أســيء
اســتخدام البطاقــة أو رمــز التعريــف الشــخصي أو رمــز التعريــف الهاتفــي الشــخصي ألي ســبب مــن
األســباب ،يجب على حامل البطاقة إبالغ البنك في أســرع وقت ممكن بذلك بدون أي تأخير وتقديم
بالغ إلى أقرب مركز شــرطة عند حدوث أو اكتشــاف ذلك الفقدان أو الســرقة أو الكشــف .وفي هذه
الظــروف ،يحــق للبنــك تعليــق اســتخدام البطاقــة بشــكل مؤقــت حتى إشــعار آخر إلى حامــل البطاقة.
ال من ذلك
وبالتالــي فــي حالــة العثــور علــى البطاقــة ،يجب على حامل البطاقة عدم اســتخدامها وبــد ً
يجــب عليــه إعادتهــا إلــى البنــك علــى الفــور مقطوعــة إلــى نصفيــن عبــر الشــريط الممغنط.
(د)

المطلــوب مــن حامــل البطاقــة إشــعار البنــك كتابيـ ًا أو مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف
بفقــدان أو ســرقة البطاقــة أو رمــز التعريــف الشــخصي أو رمــز التعريــف الهاتفــي الشــخصي فــور
حــدوث ذلــك .ويقــوم البنــك بنيــة حســنة باتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة لمنــع اســتخدام البطاقــة عنــد
اســتالم ذلــك اإلشــعار .إال أن البنــك ال يتحمــل أيــة مســؤولية حتــى اســتالم ذلــك اإلشــعار الخطــي.
(ه)

الطلــب مــن حامــل البطاقــة الشــخصي القيــام بإنشــاء رمــز تعريــف شــخصي أو رمــز تعريــف هاتفــي
شــخصي جديــد وفــق هــذه الشــروط واألحــكام أو وفــق أيــة شــروط أو أحــكام أخــرى كمــا يعتبــره
البنــك مناســب ًا.

800 6667
noorbank.com

)(a

)(b

)(a

)(b

18.9 Lost and Stolen Cards

 18.9فقدان وسرقة البطاقات

(ب)

)(e

18.8 Card Charges

(ب) يلتــزم البنــك بنشــر دليــل التعريفــة والــذي ســيتم تقديمــه أيضــا إلــى حامــل البطاقــة بنــاء علــى طلبــه.

(أ)

)(d

18.7 Additional Cards

 18.7البطاقات اإلضافية
(أ)

)(c
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)(a

)(b
)(c

)(d

)(e
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 18.10المسؤولية عن استخدام البطاقة بدون تفويض
(أ)

ال عــن أيــة خســائر تنشــأ عــن اســتخدام أي بطاقــة أو رمــز تعريــف
يعتبــر حامــل البطاقــة مســؤو ً

The Cardholder may be liable for any losses arising from the use of any
Card, TPIN or PIN by any unauthorised person before the Bank receives
notification of loss or theft of a Card, TPIN or PIN in accordance with this
Clause 18. The Cardholder shall be liable for all losses to the Bank arising
from the use of any Card by any person obtaining possession of that Card
with the Cardholder’s consent or where a Cardholder has been negligent.

يلتــزم حامــل البطاقــة بمســاعدة البنــك أو وكيلــه في التحقيــق بخصوص فقدان أو ســرقة أية بطاقة

The Cardholder shall assist the Bank or its Agent in the investigation of the
loss, theft or possible misuse of a Card, or the disclosure of the PIN or TPIN
and the recovery of a Card. The Cardholder consents to the disclosure to
Agents of any relevant information concerning the Account in connection
with such investigation or recovery.

شــخصي أو رمــز تعريــف هاتفــي شــخصي مــن قبــل أي شــخص غيــر مفــوض قبــل اســتالم البنــك
إشــعار ًا بفقــدان أو ســرقة البطاقــة أو رمــز التعريــف الشــخصي أو رمــز التعريــف الهاتفــي الشــخصي
ال عــن كافــة الخســائر التــي يتعــرض
وذلــك وفقـ ًا لهــذا البنــد  .18كمــا يعتبــر حامــل البطاقــة مســؤو ً
لهــا البنــك والتــي تنشــأ عــن اســتخدام أيــة بطاقــة مــن قبــل أي شــخص أصبحــت تلــك البطاقــة
بحوزتــه بموافقــة حامــل البطاقــة أو نتيجــة إهمالــه.
(ب)

18.10 Liability for Unauthorised Card Use

أو احتمــال ســوء اســتخدامها أو بخصــوص الكشــف عــن رمــز التعريــف الشــخصي أو رمــز التعريــف
الهاتفــي وفــي اســترداد البطاقــة .يوافــق حامــل البطاقــة علــى قيــام البنــك باالفصــاح إلــى وكالئــه
عــن أيــة معلومــات ذات صلــة فيمــا يتعلــق بالحســاب بخصــوص ذلــك التحقيــق أو االســترداد.
 18.11المعلومات
(أ)

يمكن للبنك استخدام معلومات معينة بخصوص العمليات في الحساب واستخدام تلك المعلومات

The Bank may analyse certain information about the transactions on the
Account and may use the information to tell the Cardholder about products,
services and benefits which may be appropriate to the Cardholder.

يمكــن للبنــك مراقبــة وتســجيل المكالمــات الهاتفيــة بيــن حامــل البطاقــة والبنــك أو وكالئــه .تعتبــر

The Bank may monitor and record the Cardholder telephone calls to the
Bank or to its Agent. Such telephone recordings shall be the sole property
of the Bank.

هــذه التســجيالت الهاتفيــة ملــك ًا للبنــك وحــده.
(ج)

يلتــزم حامــل البطاقــة بإبــاغ البنــك خطيــ ًا وعلــى الفــور بخصــوص أي تغييــر فــي اســم حامــل
البطاقــة و/أو عملــه و/أو أرقــام هاتــف المنــزل لديــه وبظروفــه الماليــة وبالعنــوان الــذي يجــب
إرســال الكشــوف إليــه.

(د)

The Cardholder shall advise the Bank in writing immediately in respect of any
change to a Cardholder’s name, business and/or home telephone numbers,
financial circumstances and the address to which statements are sent.

يســمح حامــل البطاقــة للبنــك بالكشــف عــن معلومــات متعلقــة بحامــل البطاقــة بمــا فــي ذلــك

The Cardholder permits the Bank to disclose information concerning the
Cardholder including, but not limited to, the Account of the Cardholder to
the Bank’s employees agent, associates, branches, assignees, Agents or
other parties authorised by the Bank.

يحــق للبنــك التقــاط صــورة العميــل واالحتفــاظ بهــا (علــى شــكل صــورة فوتوغرافيــة أو بواســطة

The Bank shall have the right to capture and retain the Customer’s image
(by photo, video recording or other means) and may provide the same to
the police, UAE Central Bank or other authorities at any-time without any
approval by or notification to the Customer.

وبــدون حصــر حســاب حامــل البطاقــة إلــى موظفــي البنــك أو وكيلــه أو الجهــات المرتبطــة بــه أو
فروعــه أو المتنــازل لهــم مــن قبلــه أو وكالئــه أو إلــى أيــة أطــراف أخــرى مفوضــة مــن البنــك.
(ه)

تســجيل فيديــو أو بأيــة وســيلة أخــرى) وتقديمهــا إلــى الشــرطة أو مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحدة
المركــزي أو الســلطات األخــرى فــي أي وقــت مــن األوقــات بــدون موافقــة العميــل أو إخطــاره.
 18.12المزايا اإلضافية
(أ)

)(a

)(b

)(c

)(d

)(e

18.12 Additional Features

يمكــن للبنــك تقديــم مزايــا إضافيــة إلــى حملــة البطاقــة مــع االلتــزام بالشــروط واألحــكام التــي يتــم

The Bank may make available additional features to Cardholders subject to
such terms and conditions as notified to the Cardholder from time to time.

يمكــن للبنــك اســتبدال أو إلغــاء أو تعديــل أو تغييــر بعــض أو كافــة المزايــا اإلضافيــة .وتعتبــر أيــة

The Bank may replace, remove, amend or vary any or all of the additional
features. Any such changes shall be effective upon notice to the Cardholder.

إخطــار حامــل البطاقــة بهــا مــن وقــت آلخــر.
(ب)

)(b

18.11 Information

إلبــاغ حامــل البطاقــة بالمنتجــات والخدمــات والمزايــا البنكيــة األخــرى المتوفــرة لحامــل البطاقــة.
(ب)

)(a

تغييــرات نافــذة بعــد تقديــم إشــعار إلــى حامــل البطاقــة.

)(a
)(b

18.13 Termination

 18.3اإلنهاء
يمكــن للبنــك أو حامــل البطاقــة إنهــاء اســتخدام أو تقديــم أيــة بطاقــة وانهــاء اســتخدام الحســاب

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

(ب)

يغلق الحساب فقط بعد سداد كافة الرسوم وااللتزامات بموجب الحساب.

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

)(b

(ج)

يمكــن للبنــك إنهــاء البطاقــة والحســاب أو طلــب ســداد أو تســديد الرصيــد المســتحق فــي

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

)(c

فــي حالــة اإلنهــاء مــن قبــل البنــك ،يمكــن للبنــك مقاصــة أي رصيــد مســتحق فــي الحســاب مقابــل

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

عنــد إفــاس أو وفــاة حامــل البطاقــة (أو حامــل البطاقــة الفرعيــة( ،تســتمر التزامــات حامــل

On bankruptcy or death, the Cardholder’s obligations shall continue until all
Cards issued in respect of the Account are returned cut in two across the
magnetic stripe and the Bank is repaid all outstanding amounts in full. The
Cardholder and Supplementary Nominee shall immediately cease to use the
Card and return them to the Bank cut in two across the magnetic stripe.

فــي حالــة وجــود رصيــد دائــن خــاص بالبطاقــة فــي وقــت اإلنهــاء يتجــاوز  50درهــم ،ســوف يحــاول

In the event that there is a credit balance on the Card at the time of
termination and the balance is in excess of AED 50, the Bank shall attempt
to contact the Cardholder on thee (3) occasions to deliver a Manager’s
Cheque to the Cardholder. If the Bank is unable to contact the Cardholder
on one of the three attempts, or where the balance was less than AED 50
the amount will be maintained in a suspense account for a period of ten
(10) years from the date of the Account closure, or until such time that
the funds are claimed by the rightful owner, whichever is earlier and shall
be subject to any applicable laws and regulations that may be applicable
from time to time. On expiry of the ten (10) year period the funds shall be
credited to a charity fund as determined in the sole discretion of the Bank
subject to the approval of the Bank’s Fatwa and Shari’a Supervisory Board.

(أ)

فــي أي وقــت مــن األوقــات بنــاء علــى إشــعار خطــي إلــى الطــرف اآلخــر .وفــي حالــة ممارســة أحــد
الطرفيــن حقــه فــي إنهــاء اســتخدام أو تقديــم البطاقــة ،يجــب إعــادة كافــة البطاقــات المتعلقــة
بالحســاب إلــى البنــك مقطوعــة إلــى نصفيــن عبــر الشــريط الممغنــط.

الحســاب فــي أي وقــت مــن األوقــات .مــع االلتــزام بحقــوق وصالحيــات البنــك بموجــب هــذه
الشــروط واألحــكام ،وحتــى حــدوث ذلــك اإلنهــاء يلتــزم البنــك بتجديــد البطاقــات إلــى حامــل
البطاقــة عنــد انتهــاء مدتهــا وذلــك مــن وقــت آلخــر.
(د)

أيــة مبالــغ أو أصــول أو ضمانــات لحامــل البطاقــة والتــي يحتفــظ بهــا البنــك.
(ه)

البطاقــة حتــى إعــادة كافــة البطاقــات بخصــوص الحســاب إلــى البنــك مقطوعــة إلــى نصفيــن
عبــر الشــريط الممغنــط وتســديد كافــة المبالــغ المســتحقة إلــى البنــك بشــكل كامــل .يجــب علــى
حامــل البطاقــة وحامــل البطاقــة الفرعيــة التوقــف عــن اســتخدام البطاقــات وإعادتهــا إلــى البنــك
مقطوعــة إلــى نصفيــن عيــر الشــريط الممغنــط.
(و)

البنــك االتصــال بحامــل البطاقــة ثــاث مــرات لتســليمه شــيك مصرفــي بمبلــغ الرصيــد الدائــن .وفــي
حالــة عــدم تمكــن البنــك مــن االتصــال بحامــل البطاقــة فــي أحــد المحــاوالت الثالثــة ،وأو فــي حالــة
كــون الرصيــد أقــل مــن 50درهــم ســوف يتــم االحتفــاظ بالمبلــغ فــي حســاب معلــق لمــدة ()10
عشــرة ســنوات مــن تاريــخ إنهــاء البطاقــة أو إلغائهــا ،أو إلــى أن يقــوم المالــك الشــرعي لألمــوال
ال ،وفقــا للقوانيــن والقواعــد التنظيميــة المعمــول بهــا ،التــي
بالمطالبــة بهــا ،أيهمــا يحــدث أو ً
تنطبــق مــن وقــت آلخــر .بعــد انقضــاء مــدة ( )10عشــرة ســنوات يتــم إضافــة األمــوال تلــك إلــى
صنــدوق األعمــال الخيريــة كمــا يقــرره البنــك وفقــ ًا لحريتــه المطلقــة مــع مراعــاة موافقــة هيئــة
الفتــوى والرقابــة الشــرعية للبنــك.

800 6667
noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

)(a

)(d

)(e

)(f

20 of 39

 18.14التعويض

18.14 Indemnity

يلتــزم حامــل البطاقــة بتعويــض البنــك ضــد أيــة مســؤولية وخســارة ورســوم ومطالبــة وضــرر ،ســواء بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر ،والدعــاوى والتكاليــف والمصاريــف ســواء كانــت قانونيــة أو غيــر ذلــك والتــي يمكــن
أن يتكبدهــا البنــك بســبب هــذه الشــروط واألحــكام أو أي إخــال بهــا أو ممارســة البنــك لحقوقــه المنصــوص
عليهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام .يمكــن قيــد كافــة التكاليــف والمصاريــف بهــذا الخصــوص علــى
الحســاب وتســتحق الســداد مــن حامــل البطاقــة إلــى البنــك وفقــ ًا لهــذه الشــروط واألحــكام.

The Cardholder indemnifies the Bank against any liability, loss, charge, demand,
damage, whether direct or indirect, proceedings, costs and expenses whether legal
or otherwise which the Bank may incur by reason of these Terms and Conditions or
any breach thereof or the enforcement of the Bank’s rights as herein provided. All
costs and expense in such regard may be debited to the Account and shall be payable
to the Bank by the Cardholder in accordance with these Terms and Conditions.

 18.15األحكام العامة
(أ)

18.15 General Provisions

يحتفــظ البنــك بحــق إجــراء إضافــات أو تعديــات أو تغييــرات فــي هــذه الشــروط واألحــكام فــي

The Bank reserves the right at all times to supplement, amend, or vary
these Terms and Conditions. Any such change shall be effective upon
notice to the Cardholder and notice shall be by any means determined by
the Bank. The Cardholder shall be deemed to have accepted such change
if the Cardholder continues to use the Card after receipt of such notice.

لن يمنع تنازل البنك عن إخالل العميل (حامل البطاقة) بأي من هذه الشــروط واألحكام ممارســة البنك

The waiver by the Bank or breach of any of these Terms and Conditions
shall not prevent the subsequent enforcement of them and shall not be
deemed a waiver of any subsequent breach.

يجــب تقديــم أي إشــعار صــادر مــن البنــك إلــى حاملــي البطاقــة كمــا هــو مطلــوب بموجــب هــذه

Any notice issued to Cardholders by the Bank as required within these
Terms and Conditions shall be by any means available to the Bank and as
permitted by law.

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تحديــد األولويــة ألي مــن العمليــات التــي تمــت بموجــب البطاقــة فــي

The Bank reserves the right to determine the priority of Card transactions
over honouring cheques presented to the Bank or any other existing
arrangements with the Bank.

كافــة األوقــات .ويعتبــر مثــل هــذا التغييــر نافــذ ًا بعــد تقديــم إشــعار إلــى حامــل البطاقــة ويتــم
تقديــم إشــعار بأيــة وســيلة يقررهــا البنــك .وســوف يعتبــر حامــل البطاقــة بأنــه قــد قبــل ذلــك التغييــر
إذا مــا اســتمر فــي اســتخدام البطاقــة بعــد إســتالم ذلــك اإلشــعار.
(ب)

ال عــن أي إخــال الحــق.
لحقوقــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام بعــد ذللــك التنــازل ولــن يعتبــر تنــاز ً
(ج)

الشــروط واألحــكام بأيــة وســيلة متوفــرة لــدى البنــك وكمــا هــو مســموح بــه بموجــب القانــون.
(د)

ضــوء الشــيكات المقدمــة أو أيــة ترتيبــات قائمــة أخــرى مــع البنــك.

 .Eالخدمات المصرفية عبر االنترنت

)(b

)(c

)(d

E. PERSONAL INTERNET BANKING

 .19تحدد هذه الفقرة شروط وأحكام الخدمات المصرفية عبر

19. THIS CLAUSE SETS OUT THE TERMS AND CONDITIONS
OF THE INTERNET BANKING SERVICE OFFERED BY THE
BANK. THE BANK’S MOBILE BANKING APPLICATION SHALL
BE CONSIDERED AS INTERNET BANKING AND WILL BE
SUBJECT TO THESE TERMS AND CONDITIONS.

االنترنت المقدمة من قبل البنك .ويعتبر تطبيق الخدمات
المصرفية عبر الهاتف المتحرك كخدمات مصرفية عبر االنترنت
ويخضع لهذه الشروط واألحكام.
 19.1أحقية االستخدام
( أ)

)(a

19.1 Access and Eligibility

يتــم توفيــر الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت لعمــاء البنــك .يحتفــظ البنــك بحــق تحديــد أحقيــة

Internet Banking will be made available to Customers of the Bank. The
Bank reserves the right to limit access to Internet Banking to certain types
of Accounts and Customers. The Bank reserves the right to amend its
eligibility criteria and any time, without notice to the Customer.

الســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت ،قــد يتطلــب مــن العميــل تعبئــة طلــب فــي الشــكل

To successfully access Internet Banking, the Customer may be required
to complete an application in the form as directed by the Bank and use the
applicable Identification Facilities made available by the Bank (which may
be set-up by the Customer following the Bank’s procedures).

قــد يطلــب مــن العمــاء مــن الشــركات تعبئــة نمــاذج طلبــات إضافيــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات

Corporate Customers may be required to complete additional application
forms with respect to Internet Banking and shall be required to comply with any
terms and conditions of such applications or as may be notified by the Bank.

(د)

يحتفظ البنك بحق رفض تقديم الخدمات المصرفية عبر االنترنت ألي عميل دون تحديد أي سبب.

The Bank reserves the right to refuse to provide Internet Banking services
to any Customer without assigning any reason.

)(d

(ه)

يحتفــظ البنــك بحــق وقــف أو تعليــق أو إنهــاء اســتخدام العميــل للخدمــات المصرفيــة عبــر

The Bank reserves the right to discontinue, suspend or terminate a
Customer’s access to Internet Banking without assigning any reason.

)(e

فــي حالــة أي تعليــق أو إنهــاء اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت (أو أي خدمــات

In the event of any suspension or termination of access to Internet
Banking (or any services provided thereunder), the Customer may
request reinstatement by contacting the Bank using any of the methods
provided for under these Terms and Conditions or as may be advised
by the Bank. The Bank reserves the right in its sole discretion to grant
or deny reinstatement of the Customer to use any of the discontinued or
terminated services.

اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت ألنــواع محــددة مــن الحســابات والعمــاء وتعديــل
شــروط االســتخدام فــي أي وقــت دون إخطــار العميــل.
(ب)

الــذي يقــرره البنــك واســتخدام رمــوز التعريــف المطبقــة التــي يوفرهــا البنــك (والتــي يمكــن
للعميــل الحصــول عليهــا باتبــاع إجــراءات البنــك).
(ج)

المصرفيــة عبــر االنترنــت وســوف يطلــب منهــم االلتــزام بــأي شــروط وأحــكام لتلــك الطلبــات أو
كمــا يقــوم البنــك باإلخطــار بذلــك.

االنترنــت دون تحديــد أي ســبب.
(و)

مقدمــة بموجبهــا( ،يجــوز للعميــل طلــب إعــادة الخدمــة مــن خــال االتصــال بالبنــك باســتخدام
الطــرق التــي تنــص عليهــا هــذه الشــروط واألحــكام كمــا يقــوم البنــك باإلخطــار بذلــك .يحتفــظ
البنــك بحقــه أن يمنــح أو يرفــض ذلــك الطلــب وفقــ ًا لحريتــه المطلقــة.

 19.2توافر الخدمات المصرفية عبر االنترنت
(أ)

سوف يبذل البنك قصارى جهده لتوفير الخدمات المصرفية عبر االنترنت في جميع األوقات.

(ب)

قــد ال تتوافــر الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت ،أو أي جــزء منهــا ،مــن وقــت آلخــر نظــر ًا ألعمــال
الصيانــة الروتينيــة أو الخلــل أو األعطــال الفنيــة األخــرى التــي تكــون خــارج عــن ســيطرة البنــك.

(ج)

قــد ال يكــون تنفيــذ بعــض أنــواع المعامــات متاح ـ ًا علــى مــدار ال  42ســاعة يومي ـ ًا وســوف يتــم
إخطــار العميــل بهــذه الحــاالت وفقــ ًا للحريــة المطلقــة للبنــك .وتخضــع أي معامــات ماليــة
ألوقــات التوقــف للبنــك.

)(c

)(f

The Bank shall use its best endeavours to make Internet Banking available
at all times.

)(a

Internet Banking, or any part thereof, may be unavailable from time to time
due to routine maintenance or other disruptions or technical failures which
are beyond the Bank’s control.

)(b

Processing of some transactions types may not be available 24 hours
a day and these instances will be advised to Customers at the sole
discretion of the Bank. In any event Financial Transactions will be subject
to the Bank’s cut-off times.

)(c

19.3 Terms of Service

يجــوز للبنــك تعييــن وكالء لتنفيــذ أي مــن واجباتــه المتعلقــة بتقديــم الخدمــات المصرفيــة عبــر
االنترنــت ويجــوز لــه أن يــوكل هــؤالء الــوكالء ســلطة أداء أي عمــل يحــق للبنــك أو يلتــزم البنــك
ال عــن أي عطــل أو عــدم تقديــم الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت
بأدائــه .لــن يكــون البنــك مســؤو ً
ألســباب خــارج ســيطرة البنــك أو وكالئــه.

800 6667
noorbank.com

)(b

19.2 Internet Banking Availability

 19.3.شروط الخدمة
(أ)

)(a

The Bank may appoint Agents to carry out any duties in connection with
providing Internet Banking and may delegate to such Agents the power to
perform any function which the Bank is entitle or obliged to perform. The
Bank shall have no responsibility for failure or non-performance of Internet
Banking beyond the control of the Bank or its Agents.
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(ب)

عندمــا تتعلــق الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت بحســاب مشــترك تخضــع لســلطة توقيــع واحــد

Where the Internet Banking service relates to a Joint Account that
is subject to single signature authority, by using Internet Banking the
Customer confirms that, the other joint accountholder(s) have consented
for the use of the Account in relation to Internet Banking. Any one of the
account holders will be entitled to give the Bank instructions using Internet
Banking and the Bank will be entitled to rely on such instructions. The
Bank reserves the right to end the Customer's use of Internet Banking if
any joint accountholder notifies the Bank that (i) the joint accountholder
never consented to the Customer's use of Internet Banking or (ii) the Joint
Account can no longer be operated on the Customer's instructions alone
or (iii) the joint accountholder is withdrawing consent from the Customer
to operate the Joint Account.

يجــب علــى العميــل أن ال يكشــف ،تحــت أي ظــروف أيــا كانــت ،رمــوز تعريــف الخدمــات المصرفيــة

Users should not, under any circumstances whatsoever, disclose their
Internet Banking related Identification Facilities to any other person.

يحــق للبنــك أن يتصــرف بنــاء علــى التعليمــات المســتلمة مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر

The Bank shall be entitled to act on instructions received through Internet
Banking, without any further authentication or confirmation from the
Customer. Any such instructions shall be deemed to have been made in
accordance with the Customer’s banking mandate.

أن ســجل البنــك الخــاص بــأي معاملــة ماليــة أو معاملــة غيــر ماليــة تنفــذ مــن خــال اســتخدام

The Bank’s record of any Financial Transaction or Non-Financial
Transaction conducted through the use of the Service shall be conclusive
evidence of such transaction(s) which shall be legally binding on the
Customer for all purposes.

تخضــع أي معاملــة ماليــة مقدمــة للبنــك باســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت للحــدود

Any Financial Transactions submitted to the Bank using Internet Banking
will be subject to the Bank’s daily limits and cut-off timings, which are
subject to change at the Bank’s sole discretion. Any instructions received
after the cut-off times will be processed on the next Banking Day.

يتــم تنفيــذ المعامــات غيــر الماليــة دون اتصــال باإلنترنــت (مــا لــم يحــدد غيــر ذلــك) ويتــم الموافقــة

Non-Financial Transactions shall be processed offline (unless otherwise
specified), and will be approved at the sole discretion of the Bank.

يجــوز للعميــل التوقــف عــن اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت بموجــب تقديــم إشــعار

The Customer may discontinue use of Internet Banking by giving written
notice of termination to the Bank. The Customer will be responsible for all
transactions made using Internet Banking until the effective termination of the
Customer’s (and all related User’s) access to Internet Banking by the Bank.

ال عــن إضافــة أو حــذف أســماء وبيانــات المســتفيدين التابعيــن لــه المتوفــرة
يكــون العميــل مســؤو ً

The Customer shall be responsible for maintaining, adding and deleting the
names and details of its Beneficiaries available through Internet Banking.

يتــم تنفيــذ تحويــات األمــوال التــي قــام بهــا العميــل عبــر االنترنــت (بمــا فــي ذلــك مدفوعــات الفواتيــر)

Fund transfers initiated by the Customer (including Bill Payments) will
be made by SWIFT or UAE FTS. Fund transfers are sent entirely at the
Customer’s own risk and are subject to all applicable terms and conditions.

يجــب أن يتــم العميــل إجــراءات الدفــع عبــر االنترنــت خــال خمســة أيام علــى األقل قبل تاريخ اســتحقاق

Bill Payments should be effected at least five (5) Banking Days in advance
of the Payment due date to allow sufficient time for processing and/or
receipt of the Payment by the Beneficiary.

مــن أصحــاب الحســاب المشــترك ،يؤكــد العميــل بــأن صاحــب الحســاب المشــترك األخــر ،قــد وافــق
علــى اســتخدام الحســاب بموجــب الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت .يحــق ألي مــن أصحــاب
الحســاب أن يعطــى تعليمــات للبنــك باســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت ويحــق للبنك أن
يعتمــد علــى تلــك التعليمــات يحتفــظ البنــك بحــق إنهــاء اســتخدام العميــل للخدمــات المصرفيــة
عبــر االنترنــت فــي حالــة أن يقــوم أي مــن أصحــاب الحســاب المشــترك بإخطــار البنــك بــان ( )1صاحــب
الحســاب المشــترك لــم يوافــق أبــد ًا علــى اســتخدام العميــل للخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت أو
( )2لــم يعــد مــن الممكــن تشــغيل الحســاب المشــترك بنــاء علــى تعليمــات العميــل وحــده ،أو ( )3أن
صاحــب الحســاب المشــترك يســحب موافقتــه علــى تشــغيل العميــل للحســاب المشــترك.

(ج)

عبــر االنترنــت ألي شــخص آخــر.
(د)

االنترنــت ،دون الحصــول علــى توثيــق أو تأكيــد إضافــي مــن العميــل .وتعتبــر أي مــن تلــك تعليمــات
بأنهــا قــد تمــت وفقــ ًا لتفويــض العميــل المصرفــي.
(ه)

الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت ،ســوف تعتبــر بمثابــة دليــل قاطــع ونهائــي علــى تلــك المعاملــة/
المعامــات والــذي يعتبــر ملزمــ ًا قانونــ ًا علــى العميــل لكافــة األغــراض.
(و)

اليوميــة وأوقــات التوقــف للبنــك ،والتــي هــي عرضــة للتغييــر وفقـ ًا للحريــة المطلقــة للبنــك .يتــم
تنفيــذ أي معامــات مســتلمة بعــد أوقــات التوقــف فــي اليــوم المصرفــي التالــي.
(ز)

عليهــا بنــاء علــى الحريــة المطلقــة للبنــك.
(ح)

ال عــن كافــة المعامــات التــي تمــت باســتخدام
إنهــاء كتابــي للبنــك .ويكــون العميــل مســؤو ً
الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت حتــى اإلنهــاء الفعلــي إلســتخدام العميــل (وكافــة
المســتخدمين علــى صلــة بــه) للخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت مــن قبــل البنــك.
(ط)

مــن خــال االنترنــت.
(ي)

باستخدام السويفت أو نظام تحويل األموال التابع للمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ويتــم إرســال األمــوال بالكامــل علــى مســؤولية العميــل وتخضــع لكافــة الشــروط واألحــكام المعمــول بهــا.
(ك)

الدفــع للســماح بوقــت كافــي لتنفيــذ المعاملــة و/أو اســتالم المدفوعــات مــن قبــل المســتفيد.
(ل)

ال وحده عما يلي-:
عند القيام بسداد فاتورة ،يكون العميل مسؤو ً

()i

تقديم رقم المستخدم/المستهلك/المرجع الصحيح للبنك وأي تغييرات الحقة .و

Providing the Bank with the correct user/consumer/reference
number and any subsequent changes; and

)(i

()ii

تســوية أي دعــوى أو نــزاع والــذي يمكــن أن يبــدؤه المســتفيد أو أي طــرف ثالــث فيمــا

Settling any claim or dispute which the Beneficiary or a third party
may have or initiate in connection herewith; and

)(ii

يتعلــق بســداد الفاتــورة ذات الصلــة .و

()iii
(م)

ال يعتبــر البنــك ملزمـ ًا بإخطــار العميــل إذا لــم يكــن فــي اإلمــكان تنفيــذ معاملــة تــم بدئهــا مــن خــال

أن الرصيــد المقــدم لمســتخدم مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت ال يمكــن اعتبــاره ألي

The Account balance given to a User through Internet Banking shall not
for any purpose whatsoever be taken as a conclusive statement of the
Customer’s Account with the Bank.

يجــب علــى العميــل أن يتأكــد بــأن هنــاك رصيــد كافــي للســحب متوفــر فــي الحســاب قبــل تحويــل

The Customer shall ensure there is sufficient drawing balance in the Account
before making any payment or funds transfer. If for any reason, the Account
is overdrawn by use of Internet Banking, the Customer shall be responsible
for immediately making up the deficit by a direct payment or transfer of
funds from any other Account maintained with the Bank. Failure to comply
with this condition shall entitle the Bank to cancel the Customer’s access
to Internet Banking and to recover or set-off any outstanding amounts and
charges from the Customer in a manner deemed appropriate by the Bank.
The Bank reserves the right to reverse such transactions executed using
Internet Banking as the Bank determines in the event that an unauthorised
overdraft is created in the applicable Account.

يكفــل العميــل أن المســتخدمين لــن ينتحلــوا صفــة اي شــخص أو يســتخدموا اســم أو رمــوز

The Customer shall procure that Users shall not impersonate any person or
use a name or Identification Facilities that the User is not authorised to use.
If any information provided by the Customer or a User is untrue, inaccurate,
not current or incomplete, without limiting other remedies, the Bank reserves
the right to recover from the Customer any costs or losses incurred as a
direct or indirect result of the inaccurate or incomplete information.

أي أمــوال .وإن حــدث ألي ســبب مــن األســباب أن يتــم الســحب علــى المكشــوف مــن الحســاب
ال عــن تســوية العجــز علــى
باســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت ،يكــون العميــل مســؤو ً
الفــور عــن طريــق عمــل دفعــة مباشــرة أو تحويــل األمــوال مــن أي حســاب آخــر لــدى البنــك .إن
اإلخفــاق فــي االلتــزام بهــذا الشــرط ،يخــول البنــك الحــق فــي إلغــاء اســتخدام العميــل للخدمــات
المصرفيــة عبــر االنترنــت واســترداد أو مقاصــة إي مبالــغ قائمــة ورســوم مــن العميــل بالطريقــة
التــي يــرى البنــك انهــا مناســبة .يحتفــظ البنــك بالحــق فــي إلغــاء هــذه المعامــات المنفــذة
باســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت كمــا يقــرره البنــك فــي حالــة حصــول ســحب علــى
المكشــوف غيــر مفــوض فــي الحســاب المعنــي.
(ع)

تعريــف غيــر مصــرح للمســتخدم اســتخدامها .إذا كانــت أي معلومــات مقدمــة مــن قبــل العميــل
أو مســتخدم غيــر حقيقيــة أو غيــر دقيقــة أو غيــر حديثــة أو تامــة ،دون تقييــد التدابيــر األخــرى،
يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن يســترد مــن العميــل أي تكاليــف أو خســائر يتكبدهــا البنــك كنتيجــة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة للمعلومــات غيــر الدقيقــة أو غيــر التامــة.
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)(c
)(d

)(e

)(f

)(g
)(h

)(i
)(j

)(k

)(l

)(iii

The Bank is under no obligation to notify the Customer if a transaction
initiated through Internet Banking cannot be processed due to insufficient
funds in the Account or for any other reason.

غــرض مــن األغــراض أيــا كان بأنــه كشــف نهائــي لحســاب العميــل لــدى البنــك.
(س)

Any late payment charges or penalties imposed by the Beneficiary

أي تكاليف سداد متأخر أو غرامات يفرضها المستفيد.

الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت نظــر ًا لعــدم وجــود أمــوال كافيــة فــي الحســاب أو ألي ســبب آخــر.
(ن)

When making a Bill Payment, the Customer will be solely responsible for:

)(b

)(m

)(n

)(o

)(p
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(ف)

يقر العميل ويوافق:

The Customer acknowledges, agrees and accepts:

()i

بأنه سوف يلتزم بالتعليمات المرتبطة بخدمة الخدمات المصرفية عبر االنترنت للبنك.

()ii

ان اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت مــن قبــل العميــل ومســتخدميه يمثــل
قبــول العميــل وموافقتــه علــى االلتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام.

()iii

بأنــه مســؤول عــن اســتخدام رمــوز التعريــف وأي اســلوب تفويــض  /أجهــزة أخــرى تســتخدم
للحصــول علــى الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت مــن قبــل أشــخاص مفوضيــن وغيــر
مفوضيــن أو مــن الغيــر.

()iv

جميــع العمليــات المنفــذة مــن قبــل مســتخدم علــى حســابه عبــر االنترنــت عندمــا يكــون
ذلــك المســتخدم قــد تــم تحديــده فــي نمــوذج طلــب العميــل و/أو تــم إبــاغ البنــك بــه
بشــكل مســتقل ســواء بشــكل كتابــي أو مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت.

()v

يجــوز للبنــك اســترداد أي مبلــغ مســتحق لــه بموجــب هــذه الشــروط والحــكام مــن خــال
الخصــم مــن الحساب/الحســابات لــدى البنــك بغــض النظــر ســواء كانــت هــذه الحســابات
مرتبطــة أو غيــر مرتبطــة بالخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت.

()vi

the Bank may recover any amount due to it under these Terms and
Conditions by debiting the Account(s) with the Bank regardless of
whether these Accounts are associated or not with Internet Banking.

)(v

أن البنــك مفــوض بــأن يقــوم بتســجيل أي أو جميــع االتصــاالت إلكتروني ـ ًا ،ســواء صوتيــة

()viii

يكون سجل البنك للحساب/الحسابات نهائي وملزم قانون ًا لكافة األغراض.

(viii) the Bank’s record of Account(s) shall be conclusive and legally
;binding for all purposes

()x

()vii

أو خــاف ذلــك ،بيــن العميــل والبنــك ويقــر العميــل ويقبــل بــأن تلــك التســجيالت ســوف
تكــون مقبولــة كدليــل فــي التحكيــم وإجــراءات النــزاع .وتبقــى تلــك التســجيالت ملــك ًا
حصريــ ًا للبنــك.

يقبــل العميــل المســؤولية الكاملــة عــن جميــع المعامالت المنفذة باســتخدام رمــوز التعريف

the Customer accepts full responsibility for all transactions effected
by the use of the Identification Facilities applicable to Internet
Banking (including the applicable usernames and passwords) until
the Customer notifies the Bank of any loss or unauthorised use of the
;applicable Identification Facilities and the Bank receives such notice

)(x

يقبــل العميــل المســؤولية الكاملــة عــن الخســائر الناتجــة عــن أي أخطــاء أو ازدواجيــة أو

the Customer accepts full responsibility for losses resulting from
any errors, duplication, ambiguities or fraud in the information that is
;provided by the User

ســوف يقــدم العميــل كافــة وأي معلومــات تتعلــق بتحويــل األمــوال التــي قــد يطلبهــا

the Customer will provide all or any information regarding the transfer
and payments as may be requested by the Bank in order to comply
;with applicable laws and regulations

اســتخدام غيــر مصــرح بــه لرمــوز التعريــف المعمــول بهــا واســتالم البنــك لذلــك اإلخطــار.

غمــوض أو احتيــال فــي المعلومــات المقدمــة مــن قبــل المســتخدم.

()xii

)(vii

the Bank may recover any amount due to it under these Terms and
Conditions by debiting the Account(s) regardless of whether such
;Accounts are associated with Internet Banking

وكلمــات المــرور المعمــول بهــا) إلــى أن يقــوم العميــل بإخطــار البنــك عــن أي خســارة أو

()xi

)(vi

)(ix

المعمــول بهــا فــي الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت (بمــا فــي ذلــك اســماء المســتخدم

البنــك مــن أجــل االمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.

)(xi

)(xii

ال عــن االلتــزام بكافــة القواعــد التنظيميــة المتعلقــة بغســل األمــوال
( )xiiiيكــون العميــل مســؤو ً

(xiii) the Customer will be responsible to comply with all applicable money
;laundering regulations and any violations relating thereto

( )xivيقــر العميــل بــأن الدخــول إلــى بعــض الخدمــات المتوفــرة مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر

(xiv) the Customer acknowledges that access to some of the services
available through Internet Banking including funds transfer outside
the UAE may take longer to process within the Bank, due to
differences in time, business hours and business days between the
place where the instruction or transaction is received and the place
of accounts to be debited or credited.

وإي انتهــاكات علــى صلــة بهــا.
االنترنــت بمــا فــي ذلــك تحويــل األمــوال خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد يســتغرق
وقتـ ًا أطــول للتنفيــذ مــن قبــل البنــك نظــر ًا لفــروق التوقيــت وســاعات العمــل وأيــام العمــل
بيــن المــكان الــذي يتــم فيــه اســتالم التعليمــات أو المعاملــة والمــكان الــذي ســيتم فيــه
الخصــم أو اإلضافــة فــي الحســابات.
يجــوز للبنــك وفقــ ًا لحريتــه المطلقــة تغييــر أو تعديــل أو إضافــة أو تعليــق أو إنهــاء الخدمــات

The Bank may, at its sole discretion, vary, amend, supplement, suspend
or terminate Internet Banking (or any part thereof), including the use
or eligibility criteria, introduction of new types of instructions and
amendments to security procedures, upon notice to the Customer by
any means determined by the Bank. Any such variations, amendments
and additions will apply from the date stated in the notice. The Customer
and Users shall be deemed to have accepted such changes if the Users
;continue to use Internet Banking after such notice

يكــون للبنــك ،وفقـ ًا لحريتــه المطلقــة ،الحــق فــي رفــض أو إلغــاء أي معاملــة فــي حالــة أن تكــون

The Bank shall, in its own discretion, have the right to reject or cancel any
transaction in the event of that transaction being incomplete, inconsistent,
incorrect or in breach of any statutory or regulatory legislation or if the
Bank has any reason to doubt the genuineness of the transaction or
;related instruction

لــن يكــون البنــك و/أو وكالئــه مســؤولين بــأي شــكل مــن اإلشــكال عــن أي تصــرف أو ســهو مــن

The Bank and/or its Agents will in no way be responsible for any acts or
omissions by any other bank/financial institution(s) or other provider of any
account or third party, including and without limitation to any modification,
interruption or discontinuance of any account by such bank/financial
institution(s).

لــن يقبــل البنــك أي مطالبــة للتعويــض عــن ربــح أو دخــل أو خســارة ربــح أو تاريــخ اســتحقاق ألي

The Bank shall not accept any claims for compensation of profit or income,
loss of profit or the Value Date for any Financial Transaction carried out
through Internet Banking

المصرفيــة عبــر االنترنــت (أو أي جــزء منهــا( ،بمــا فــي ذلــك معاييــر أحقيــة االســتخدام ،إدخــال
أنــواع جديــدة مــن التعليمــات والتعديــات إلجــراءات األمــن ،بموجــب إشــعار العميــل مــن خــال
أي طــرق يقررهــا البنــك .وتطبــق مثــل تلــك التغييــرات والتعديــات واإلضافــات مــن التاريــخ المبيــن
فــي اإلشــعار .يعتبــر العميــل والمســتخدمين بأنهــم قــد قبلــوا تلــك التغييــرات إذا مــا اســتمر
المســتخدمون فــي اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت بعــد مثــل ذلــك اإلشــعار.

المعاملــة غيــر تامــة أو غيــر متوافقــة أو غيــر صحيحــة أو تخــل بــأي مــن التشــريعات القانونيــة أو
النظاميــة أو فــي حالــة أن يكــون للبنــك أي ســبب للشــك فــي صحــة المعاملــة أو التعليمــات
المتعلقــة بهــا.

أي بنك/مؤسســة (مؤسســات) ماليــة أخــرى أو مــزود آخــر ألي حســاب أو أي طــرف ثالــث بمــا فــي
ذلــك ودونمــا تحديــد أي تعديــل أو عطــل أو توقــف ألي حســاب مــن قبــل ذلــك البنك/المؤسســة
(المؤسســات) الماليــة.
(ش)

all operations carried out by a User on its Account(s) using Internet
Banking where such User was specified in the Customer application
form and/or advised separately to the Bank whether in writing or
though Internet Banking.

)(iv

the Bank is authorised to electronically record any or all communications,
whether voice or otherwise, between the Customer and the Bank and
acknowledges and accepts that such recordings shall be acceptable
as evidence in any arbitration or dispute proceedings. Such recordings
;shall remain the sole property of the Bank

بحســن نيــة فــي االســتجابة ألي مــن تلــك التعليمــات.

(ر)

that he is liable for the usage of the Identification Facilities and any
other authentication methods/devices used to access Internet
Banking by authorised and unauthorised persons or third parties.

)(iii

بــأن التعليمــات المقدمــة مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت عندمــا يتــم تقديــم
بنــاء عليــه يحــق للبنــك االعتمــاد علــى أي مــن مثــل تلــك التعليمــات ويعتبــر أنــه قــد تصــرف

(ق)

that the use of Internet Banking by the Customer and its Users
constitutes the Customer’s acceptance and agreement to be bound
;by these Terms and Conditions

)(ii

that instructions submitted through Internet Banking where the
correct applicable Identification Facilities have been provided will be
deemed to be proper and genuine instructions. Accordingly, the Bank
will be entitled to rely on any such instructions and will be deemed to
;)have acted in good faith in response to any such instruction(s

رمــوز التعريــف الصحيحــة المعمــول بهــا ســوف تعتبــر بأنهــا تعليمــات صحيحــة وحقيقيــة.

(ص)

that he will comply with Instructions associated with the Bank’s
;Internet Banking service

)(i

معاملــة تتــم مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت.

800 6667
noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
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)(q

)(r

)(s

)(t

)(u
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(ت)

ال يتحمــل البنــك أي مســؤولية فــي حالــة إخفــاق أي مــن وكالئــه فــي الوفــاء بتاريــخ االســتحقاق
لمعاملــة ماليــة مســتحقة نظــر ًا لقيــود الوقــت وفــرق الوقــت بيــن األقاليــم واإلجــازات اإلقليميــة.

The Bank shall accept no responsibility should any of its Agents fail to
meet the Value Date of a Financial Transaction due to time constraints,
time difference between regions or regional holidays.

 19.4شروط خاصة تتعلق بتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك تطبق الشروط التالية با
إلضافــة إلــى الشــروط األخــرى فــي هــذا الجــزء علــى تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك
واســتخدامها:
(أ)

يجــب تنزيــل تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك مــن محــل معتمــد مــن قبــل البنــك
وال يجــب تحــت أي ظــروف أن يتــم تثبيتــه أو اســتخدامه علــى جهــاز قــد تــم كســر حمايتــه أو تــم
كشــف رمــز المصــدر الخــاص بــه.

(ب)

يمنــح البنــك العميــل عنــد تثبيــت تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك علــى
جهــاز العميــل رخصــة غيــر قابلــة للتنــازل أو التحويــل وغيــر حصريــة الســتخدام تطبيــق الخدمــات
المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك (وأي تحديــث يتــم توفيــره مــن وقــت آلخــر والــذي قــد يخضــع
لشــروط إضافيــة) مــع مراعــاة االلتزامــات و/أو القيــود التاليــة-:

()i

إن تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك مرخــص للعميل من قبل البنــك وال يجوز
للعميــل أن يتنــازل أو يقــدم ترخيــص مــن الباطــن أو منــح أي حقــوق اســتخدام أو أي حقــوق
أخــرى تتعلــق بتطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك إلــى أي شــخص آخــر.

()ii

ال يجــوز أن يقــوم العميــل بتغييــر أو تعديــل أو تكييــف تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر

()iii

يلتــزم العميــل بالشــروط واألحــكام المعمــول بهــا فــي اســتخدام الهاتــف المتحــرك

The Customer shall comply with the terms and conditions applicable
;to the use of its mobile device and data or network provider

)(iv

عنــد أي إنهــاء لتطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك أو لحقــوق العميــل

منــه بمــا فــي ذلــك كافــة المكونــات التــي فــي حيــازة العميــل.

On any termination of the Mobile Banking Application or the
Customer’s right to use the application, the rights granted to the
Customer herein shall immediately cease and the Customer shall
uninstall the Mobile Banking Application and destroy all copies
thereof including all components in the Customer’s possession.

أينمــا يســمح البنــك للعميــل بتحميــل صــور والمحتويــات األخــرى علــى تطبيــق الخدمــات المصرفية

قــد يقــوم مــزود شــبكة الهاتــف المتحــرك للعميــل بفــرض رســوم علــى العميــل الســتخدام

The Customer’s mobile phone network provider may charge the Customer
for use of data services when using the Mobile Banking Application to
send and receive data.

الئقــة أو غيــر قانونيــة.
خدمــات البيانــات عنــد اســتخدام تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك إلرســال أو
اســتالم البيانــات.

some features may not be available on all mobile devices

قد ال تتوافر بعض الخصائص على جميع الهواتف المتحركة.

ّ
التصفح "كوكيز" والمعلومات األخرى
 19.5استخدام لواقط رصد حركة
(أ)

قــد تســتخدم الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت لواقــط الرصــد وتقنيــات مشــابهة ("كوكيــز")

قــد تتطلــب جوانــب وظيفيــة معينــة مقدمــة مــن خــال تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف

Certain functionality offered through the Mobile Banking Application
may require access to information on the Customer’s device to work. By
using such functionality, the Customer consents to the Mobile Banking
Application accessing its device and information. The Customer may
manage how the Mobile Banking Application accesses its device
or information using the privacy settings on its mobile device or by
uninstalling the Mobile Banking Application.

يجــوز جمــع البيانــات غيــر الشــخصية مــن قبــل الهاتــف المتحــرك للعميــل أو مــزود محــل التطبيقات

Non-personal information may be collected by the Customer’s mobile
device or the app store provider in accordance with their terms and
conditions which apply to the use of your device and app store account.

العميــل (و /أو المســتخدم) بموجــب اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت اســتخدام البنــك
للواقــط الرصــد كمــا هــو موضــح أعــاه .ويجــوز للبنــك أن يســتخدم لواقــط الرصــد هــذه فــي جمــع
المعلومــات عــن اســتخدام العميــل للخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت.
(ب)

المتحــرك الدخــول لمعلومــات علــى جهــاز العميــل لكــي تعمــل .وباســتخدام تلــك الجوانــب
الوظيفيــة ،يوافــق العميــل علــى دخــول تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك علــى
هاتفــه المتحــرك ومعلوماتــه .يجــوز للعميــل إدارة كيفيــة دخــول تطبيــق الخدمــات المصرفيــة
عبــر الهاتــف المتحــرك علــى هاتفــه ومعلوماتــه باســتخدام إعــدادات الخصوصيــة علــى هاتفــه
المتحــرك أو مــن خــال إلغــاء تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك.
(ج)

وفقــ ًا لشــروطهم وأحكامهــم التــي تطبــق علــى اســتخدام جهــاز الهاتــف المتحــرك الخــاص
بالعميــل وحســاب محــل التطبيقــات.

)(c

)(d

)(e

19.5 Use of Cookies and Other Information
Internet Banking may use cookies and similar technologies (‘cookies’),
to authenticate the Customer and/or User, and to generally improve the
Customer’s experience. By using Internet Banking, the Customer (and/or
the User) accepts the Bank’s use of cookies as set above. The Bank may
use these cookies to collect information about the Customer’s use of
Internet Banking.

للتحقــق مــن هويــة العميــل و/أو المســتخدم وتحســين تجربــة العميــل بشــكل عــام .يقبــل

)(b

)(v

Where the Bank permits the Customer to upload images or other content
to the Mobile Banking Application, the Customer must not upload or store
inappropriate or illegal images or content.

عبــر الهاتــف المتحــرك ،يجــب علــى العميــل عــدم تحميــل أو تخزيــن أي صــور أو محتويــات غيــر

(ه)

The Mobile Banking Application is licensed to the Customer by the
Bank and the Customer shall not assign, sub-license or grant any
rights of use or any other rights in respect of the Mobile Banking
;Application to any other person

)(a

)(i

ال يجــوز أن يقــوم العميــل بإزالــة أو العبــث بــأي إشــعار حقــوق طبــع أو نشــر يتعلــق أو

العميــل بحــذف تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك وإتــاف كافــة النســخ

(د)

Upon successful installation and registration of the Mobile Banking
Application on the Customer’s device, the Bank grants to the Customer
a non-assignable, non-transferrable, non-exclusive license to use the
Mobile Banking Application (and any updates made available from time
to time which may be subject to additional terms) subject to the following
obligations and/or restrictions:

The Customer shall not remove or tamper with any copyright notice
;attached to or contained within the Mobile Banking Application

الســتخدام التطبيــق ،تتوقــف علــى الفــور الحقــوق الممنوحــة للعميــل بموجبــه ويقــوم

(ج)

The Mobile Banking Application should only be downloaded from a store
approved by the Bank and should under no circumstances be installed or
used on a jail-broken or rooted device.

)(iii

والبيانــات وشــبكة مــزود الخدمــة الخاصــة بــه.

()v

The following terms apply specifically to the Mobile Banking Application and are in
addition to the other terms in this section:

The Customer shall not alter, modify or adapt the Mobile Banking
;Application or any part thereof

متضمــن فــي تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك.

()iv

19.4 Mobile Banking Application Specific Terms

)(ii

الهاتــف المتحــرك أو أي جــزء منهــا.

)(v

 19.6الحماية

)(a

)(b

)(c

19.6 Security

(أ)

يعتبر البنك المالك الحصري إلجراءات التعريف التي يستخدمها العميل /العمالء.

The Bank is the exclusive owner of the Identification Facilities used by the
Customer(s).

)(a

(ب)

يوافــق العميــل علــى أن كافــة إجــراءات الحمايــة التــي يســتخدمها البنــك هــي إجــراءات معقولــة

The Customer agrees that all security procedures used and implemented
by the Bank are reasonable and adequate. The Customer and Users shall
exercise due care in using and preserving the privacy and confidentiality
of the Identification Facilities and keep the Bank safe and harmless and
indemnify the Bank against any claims for loss or damage (whether direct
of consequential) arising from the Customer’s and/or Users’ use of the
Service.

)(b

بالنســبة للحســابات المشــتركة ،يكــون لــكل طــرف مــن أطــراف الحســاب اجــراءات تعريــف

For Joint Accounts, each of the parties to the Account shall have separate
Identification Facilities. Each of the Joint Account holders will be jointly
and severally liable for all requests/transactions that are made on the
Account by himself and/or other Joint Account holders.

ومناســبة .يقــوم العميــل والمســتخدمون ببــذل العنايــة الواجبــة فــي اســتخدام إجــراءات التعريــف
والمحافظــة علــى خصوصيــة وســرية تلــك اإلجــراءات وحمايــة البنــك وإبــراء ذمتــه وتعويضــه
عــن أي مطالبــات لخســائر أو أضــرار (ســواء مباشــرة أو تابعــة) تنشــأ مــن اســتخدام العميــل و/أو
المســتخدمين للخدمــة.

(ج)

ال بالتضامــن والتكافــل عــن
مســتقلة .يكــون كل صاحــب مــن أصحــاب الحســاب المشــترك مســؤو ً
كافــة الطلبات/المعامــات التــي تتــم علــى الحســاب مــن قبلــه و/أو أصحــاب الحســاب اآلخريــن.

800 6667
noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates
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(د)

يقوم العميل والمستخدم بما يلي-:

()i

تأكيــد بأنهمــا لــن يقومــا بالكشــف عــن رمــوز و إجــراءات التعريــف الخاصــة بهــم والمتعلقــة

confirm that they will not disclose their Internet Banking Identification
Facilities to others and will safeguard these strictly in a private and
;confidential manner

يتعهــدا بتغييــر رمــوز التعريــف المعمــول بهــا للخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت (بمــا فــي

undertake to change their applicable Internet Banking Identification
Facilities (including Passwords) frequently and immediately in the
event of any suspicion of that such Identification Facilities have
;being fully or partly compromised

()iii

يتعهدا بإتالف أي إشعار يتعلق برموز التعريف بمجرد استالم تلك اإلشعارات.

undertake to destroy any notification relating to Identification
;Facilities as soon as such notifications are received

)(iii

()iv

يقــرا بأنــه يجــب حفــظ أي جهــاز متعلــق بالحمايــة مؤمــن ماديـ ًا والــذي يتضمــن التأكــد مــن أن

acknowledge that any security-related device must be kept
physically secure, which includes making sure that Identification
Facilities are not kept in any form (including by browser or any other
software) in such a way that anyone using the same device can
access the Identification Facilities; and

)(iv

يتعهــد بمراعــاة القيــود على اســتخدام رموز التعريف و/أو أســاليب/أجهزة التحقــق األخرى كما

undertake to note the restrictions on usage of the Identification
Facilities and/or other authentication methods/devices as advised
by the Bank.

بالخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت للغيــر وأنهمــا ســيقوما بحمايتهــا بحــزم بأســلوب يتســم
بالخصوصيــة والســرية.

()ii

ذلــك كلمــات المــرور) بشــكل متكــرر وفــوري فــي حالــة أي شــك أن رمــوز التعريــف هــذه قــد
كشــفت ســواء كلي ـ ًا أو جزئي ـ ًا.

رمــوز التعريــف غيــر محتفــظ بهــا فــي أي شــكل (بمــا فــي ذلــك مــن قبــل أي متصفــح أو أي
برنامــج آخــر) بطريقــة يمكــن ألي شــخص يســتخدم نفــس الجهــاز الوصــول إلــى رمــوز التعريــف.

()v

يخطــر بهــا البنــك.
(ه)

)(v

فــي حالــة عــدم قيــام العميــل بإشــعار البنــك حســب األصــول عــن فقــدان أو الكشــف عــن أو

In the absence of due written notification to the Bank by the Customer of
the loss, disclosure or unauthorised usage of the Identification Facilities
and upon the request of the Customer to disable the same, the Bank shall
consider any transactions requested by way of using such facilities as
authorised by the Customer and shall process the same at the Customer’s
sole cost and risk.

آخــر إلــى العميــل.

االســتخدام غيــر المصــرح بــه لرمــوز التعريــف وعنــد طلــب العميــل إيقــاف تفعيــل تلــك الرمــوز ،ســوف
ينظــر البنــك فــي أي معامــات تمــت عــن طريــق اســتخدام رمــوز التعريــف تلــك علــى أنهــا تــم
التفويــض بهــا مــن قبــل العميــل وســوف يقــوم بتنفيذهــا علــى نفقــة العميــل ومســؤوليته وحــده.

 19.7رسم الخدمة

المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك) أو أي خدمــات مقدمــة بموجبهــا باألســعار المعمــول بهــا مــن وقــت آلخــر مــن
خــال الخصــم مــن الحســاب .كمــا يحتفــظ البنــك بمراجعــة سعر/أســعار رســم الخدمــة فــي أي وقــت .ويعتبــر
أي تغييــر ســاري ونافــذ عنــد إشــعار العميــل ويكــون اإلشــعار بالطريقــة التــي يقررهــا البنــك .ويعتبــر العميــل
بأنــه قــد قبــل تلــك المراجعــة فــي األســعار إذا مــا اســتمر العميــل و/أو المســتخدمون فــي اســتخدام الخدمــات
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت (بمــا فــي ذلــك تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك) بعــد اســتالم مثــل
ذلــك اإلشــعار.

The Bank reserves the right to charge a fee for Internet Banking (including
the Mobile Banking Application) or any services provided thereunder
at such rates as may be applicable from time to time by debit(s) to the
Account. The Bank also reserves the right to revise its Service Fee
rate(s) at any time. Any such change shall be effective upon notice to the
Customer and notice shall be by any means determined by the Bank. The
Customer shall be deemed to have accepted such revision if the Customer
and/or the Users continue to use Internet Banking (including the Mobile
;Banking Application) after receipt of such notice

 19.8استثناءات المسؤولية
يــدرك العميــل ويوافــق صراحــة بــأن الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت مقدمــة حصريــ ًا لمصلحــة
بيانــات أو باألحــرى الحصــول عليهــا عــن طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت قــد تــم
تحمليهــا أو الحصــول عليهــا علــى مســئولية العميــل الخاصــة وبــأن العميــل يتحمــل المســؤولية
منفــرد ًا عــن أي أضــرار ،بمــا فــي ذلــك دون حصــر الضــرر الــذي يلحــق بالنظــام الحاســوبي للعميــل أو
فقــد البيانــات بســبب التحميــل أو الحصــول علــى هــذه المــواد و/أو البيانــات أو اســتخدام الخدمــات
المصرفيــة عبــر االنترنــت بشــكل عــام.
ال بــأي أســلوب أو شــكل عــن أي مصاريــف أو تكاليــف أو رســوم أو أضــرار
لــن يكــون البنــك مســؤو ً
أو إجــراءات قانونيــة أو دعــاوى أو خســارة األربــاح أو العقــود أو أي خســائر خاصــة أو الخســائر غيــر
المباشــرة أو الالحقــة أو األضــرار أيــا كانــت طبيعتهــا والتــي يمكــن أن تتكبــد بشــكل مباشــر أو
غيــر مباشــر فيمــا يتعلــق ب أو كنتيجــة تقديــم الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت و/او الخدمــات
المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك بمــا فــي ذلــك ودونمــا حصــر-:
عــدم قــدرة العميــل علــى الدخــول و/أو اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت أو
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك نظــر ًا إلنهائهــا كليــ ًا أو جزئيــ ًا أو ألي ســبب
خــارج ســيطرة البنــك أو وكالئــه بمــا فــي ذلــك أي عطــل أو خلــل فنــي أو فــي االتصــاالت أو
الشــبكة.

The Customer understands and expressly agrees that Internet Banking
is provided exclusively for the benefit of the Customer and the use of
Internet Banking including any material and/or data downloaded or
otherwise obtained through the use of Internet banking is downloaded or
obtained at the Customer's or User’s own risk and the Customer will be
solely responsible for any damages, including without limitation damage
to the Customer's or User’s computer system or loss of data that results
from the download or the obtaining of such material and/or data or the use
of Internet Banking generally.
The Bank shall not be liable in any manner or form for any, expense, cost,
fees, damages, proceeding or claims, any loss of profits, contracts or
special, indirect or consequential loss or damages of whatever nature
which may be incurred directly or indirectly in connection with or as a
result of providing Internet Banking and/or the Mobile Banking Application,
including but not limited to:
the Customer’s inability to access and/or utilise Internet Banking
or the Mobile Banking Application due to termination thereof
in whole or in part or due to any reason beyond the Bank's or its
Agents’ control including any technical, communication or network
;malfunction or breakdown

()ii

تنفيذ البنك لمعامالت أو تعليمات العميل (أو أي شخص يزعم أنه مستخدم أو عميل).

the Bank’s execution of the Customer’s (or any other person
;purporting to be the Customer or a User) transactions or instructions

()iii

أي ضــرر يحــدث بســبب انتقــال فيــروس حاســوبي أو اســتخدام أي رمــز حاســوبي أو وســيلة

any harm caused by the transmission through Internet Banking, of
a computer virus, or other computer code or programming device
that might access, modify, delete, damage, corrupt, deactivate,
disable, disrupt, or otherwise impede in any manner the operation
of Internet Banking or any of the Customer’s software, hardware,
;data or property

)(iii

أي ســوء اســتخدام للخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت مــن قبــل أي عميــل أو اســتخدام مــن

any misuse of Internet Banking by any Customer or unauthorised
third party where the misuse results from the Customer’s noncompliance with reasonable security procedures or these Terms
and Conditions or any specific security procedures advised to the
;Customer by the Bank from time to time

برمجــة خــال اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت و التــي تؤثــر أو تقــوم بمحــو،
اتــاف ،إفســاد ،إيقــاف أو إعاقــة اســتخدام الخدمــات المصرفيــة غيــر االنترنــت أو أي مــن
برامــج ،أجهــزة ،بيانــات أو ممتلــكات العميــل .

طــرف ثالــث غيــر مصــرح ينتــج عــن عــدم التــزام العميــل باإلجــراءات األمنيــة المعقولــة أو هــذه
الشــروط واألحــكام أو أي إجــراءات أمــن محــددة يبلغهــا البنــك للعميــل مــن وقــت آلخــر.

800 6667
noorbank.com

)(a
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)(a

)(b

)(i

)(ii

()iv

)(f

19.8 Exclusion of Liability

العميــل وأن اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت بمــا فــي ذلــك تحميــل أي مــواد و/أو

()i

)(e

19.7 Service Fee

يحتفــظ البنــك بحــق خصــم رســم علــى الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت (بمــا فــي ذلــك تطبيــق الخدمــات

(ب)

)(ii

فــي حالــة أي اســتخدام غيــر مصــرح بــه لرمــز التعريــف أو فــي حالــة ضيــاع أو ســرقة رمــز التعريــف أو
الخدمــة .يحــق للبنــك تعليــق اســتخدام العميــل للخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت حتــى إشــعار

(أ)

)(i

In the event of unauthorised use of an Identification Facility or where
an Identification Facility is lost, stolen or disclosed to any other party,
the Customer shall immediately notify the Bank of the said loss, theft or
disclosure in writing or through the Service. The Bank shall be entitled
to suspend the Customer’s access to Internet Banking until further
notification to the Customer.

الكشــف عنــه ألي طــرف ثالــث ،يقــوم العميــل علــى الفــور بإشــعار البنــك بذلــك كتابيـ ًا أو مــن خــال

(و)

The Customer and the User:

)(d

)(iv
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()v

أي سوء استخدام لرموز التعريف (بما في ذلك كلمة المرور).

()vi

أي تأخيــر أو إخفــاق أو ســداد جزئــي للتحويــل أو الحــواالت أو ســداد الفواتير ألي مســتفيد يتم

any partial, incomplete, late or failed transfer, remittances or Bill
Payments to any Beneficiary nominated under Internet Banking due
to any reasons beyond the Bank's control or where the Account was
;attached by a court order or is blocked or frozen for whatever reason

أخطــاء أو حــاالت تأخيــر وأيــة مشــاكل أخــرى بســبب أو نتيجــة تصــرف أو تقصيــر أي طــرف

errors, delays and other problems caused by or resulting from
the action or inaction of any third party for transfers/payments
;instructions

تســميته بموجــب الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت نظر ًا ألي ســبب يقع خــارج عــن إدارة البنك.
أو عندمــا يكــون الحســاب موقــوف أو مجمــد بموجــب أمــر محكمــة ألي ســبب مــن األســباب.

()vii

ثالــث بخصــوص تعليمــات التحويــل /الدفــع.

أي تغييــر أو تعديــل أو إضافــة أو حــذف فــي هــذه الشــروط واألحــكام أو الخدمــات

any change, alteration, additions or deletions to these Terms and
;Conditions, Internet Banking or the daily cut-off times

)(ix

أي ســوء اســتخدام للخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت مــن قبــل العميــل و/أو المســتخدم

any misuse of Internet Banking by the Customer and/or User or
failure by the Customer and/or User to adhere to any notice or
;communication from the Bank

فــي حالــة إخفــاق العميــل فــي إشــعار البنــك بــأي تغييــر فــي مســتخدميه المفوضيــن أو

where the Customer fails to notify the Bank of any change in their
;authorised Users, e-mail address, mailing address or contact numbers

()xii

أي نزاع صناعي أو أي أمر آخر خارج سيطرة البنك أو وكيله أو مقاوليه من الباطن.

any industrial dispute or other matter outside the Bank’s control or
;the control of the Bank’s agents and sub-contractors

()xiii

عن صحة أي معامالت يقوم بها المستخدمون.

()ix

المصرفيــة عبــر االنترنــت أو أوقــات التوقــف اليومــي.

()x

أو أخفــاق العميــل و/أو المســتخدم فــي االلتــزام بــأي إشــعار أو مراســات مــن البنــك.

()xi

عنــوان البريــد اإللكترونــي أو عنــوان المراســات أو أرقــام االتصــال.

)(xii

;(xiii) for the accuracy of any transactions undertaken by the Users

أي خســارة أخــرى قــد يتكبدهــا عميــل و/أو مســتخدم مــن اســتخدام الخدمــات المصرفيــة

)(xv

()xv

عبــر االنترنــت أو الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك.

any other loss that a Customer and/or User may suffer by using
Internet Banking or the Mobile Banking Application.

 19.9الضمان

19.9 Warranty

يتفهــم العميــل ويوافــق علــى أن الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت مقدمــة "كمــا ه ـي"؛ ومــا لــم

The Customer understands and agrees that Internet Banking is provided
"as-is” except as otherwise provided in these Terms and Conditions or the
Bank's online disclaimer and privacy policy or as required by law. The Bank
assumes no responsibility for the delay in, deletion, incorrect-delivery or
failure to store any user communications or personalisation settings.

مــا لــم يــرد بخــاف ذلــك فــي هــذه األحــكام والشــروط ،يخلــي البنــك طرفــه بشــأن أي ضمانــات

Except as expressly set forth in these Terms and Conditions, the Bank
disclaims warranties of any kind, express or implied, including without
limitation any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose or
non-infringement of Intellectual Property or third party rights, and the Bank
makes no warranty or representation regarding the accuracy or reliability
of any information including such information as retrieved by the Customer
or User from the Customer's Account or any results that may be obtained
from the use of the Internet Banking, or that the Internet Banking will meet
requirements of all users, be uninterrupted, timely, secure or error free.

يــرد بخــاف ذلــك فــي هــذه األحــكام والشــروط أو فــي سياســة الخصوصيــة وإخــاء المســئولية
الخاصــة بالبنــك والمدرجــة عبــر االنترنــت أو بموجــب القانــون ،ال يتحمــل البنــك أدنــى مســؤولية
عــن التوقيــت أوالحــذف أوالخطــأ أو عــدم إيصــال أو عــدم تخزيــن أي اتصــاالت (إشــعارات) مــن
المســتخدم أو إعداداتــه الشــخصية.
علــى اختــاف نوعهــا صريحــة أو ضمنيــة ،بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر أي ضمــان لقابليــة التســويق
أو المالءمــة لغــرض معيــن أو عــدم التعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة أو حقــوق الغيــر
وال يقــدم البنــك أي ضمــان أو تعهــد بشــأن صحــة أو موثوقيــة أي معلومــات ،بمــا فــي ذلــك
المعلومــات التــي يســترجعها العميــل أو المســتخدم مــن حســابه أو أي نتائــج قــد يتــم الحصــول
عليهــا مــن الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت أو تلبيــة الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت لكافــة
متطلبــات العميــل وعــدم توقفهــا وتوقيتهــا وأمنهــا وخلوهــا مــن األخطــاء.
 19.10التعويض
تقــدم الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت بالكامــل علــى مســئولية العميــل والمســتخدمين ويوافــق

Internet Banking is provided entirely at the risk of the Customer and the
Users and the Customer agrees to indemnify, defend and hold harmless
the Bank, its Agents, service providers, affiliates, partners, officers,
directors, employees, consultants and agents from any and all third
party claims, liability, damages, and/or costs (including but not limited to
attorneys’ fees) arising from: (i) the Customer and/or Users use of Internet
Banking or the Mobile Banking Application and the Bank’s reliance on the
information, instructions, license and/or authorisation provided by the
Customer under or pursuant to these Terms and Conditions; or (ii) the
Customer’s and/or User’s violation of the Terms and Conditions; or (iii) the
Customer’s infringement, or infringement by any User of the Customer’s
Accounts, of any Intellectual Property or other right of any person or
entity; or (iv) the Bank acting on the Customer’s instructions; or (v) from the
Customer’s and/or the Users misuse, improper use or access of Internet
Banking and/or the Identification Facilities relating to Internet Banking; or
(vi) from the Bank’s failure to provide Internet Banking or any part thereof
attributable either wholly or in part to reasons beyond the Bank’s control,
including any technical malfunction or breakdown.

يوافــق العميــل بــأن البنــك ال يضمــن صحــة وكمــال و/أو دقــة توقيــت المعلومــات الــواردة أو

The Customer agrees that the Bank does not guarantee the accuracy,
completeness and/or timeliness of information set out or included through
Internet Banking and any such information is subject to amendment,
variation and change from time to time.

التابعــة والشــركاء والمســؤولين والمديريــن والموظفيــن والمستشــارين والــوكالء التابعيــن لــه عن
أي وجميــع مطالبــات الغيــر و/أو المســؤوليات و/أو األضــرار و/أو التكاليــف (بمــا فــي ذلــك ،بــدون
حصــر أتعــاب المحامــاة) الناشــئة عــن ( )1اســتخدام العميــل و/أو المســتخدمين للخدمــات المصرفيــة
عبــر اإلنترنــت واعتمــاد البنــك علــى المعلومــات و/أو التعليمــات و/أو الترخيــص و/أو التفويــض الذي
يقدمــه العميــل أو المســتخدم بموجــب أو وفقـ ًا لهــذه األحــكام والشــروط أو ( )2إخــال العميــل أو
المســتخدم بالشــروط واألحــكام أو ( )3تعــدي العميــل أو أي مســتخدم آخــر لحســابات العميــل على
أي ملكيــة فكريــة أو أي حــق آخــر ألي شــخص أو جهــة أو ( )4تصــرف البنــك بنــاء علــى تعليمــات
العميــل أو( )5إســاءة اســتخدام أو ســوء اســتخدام العميــل أو المســتخدمين للخدمــات المصرفيــة
عبــر االنترنــت و/أو رمــوز التعريــف المتعلقــة بالخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت أو ( )6إخفــاق البنــك
فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت أو أي جــزء منهــا ممــا يعــزى كلي ـ ًا أو جزئي ـ ًا ألســباب
خــارج إرادة البنــك ،بمــا فــي ذلــك أي عطــل فنــي أو توقــف.

المدرجــة فــي الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت كمــا أن أي معلومــات ورادة أو مدرجــة عبــر الخدمــة
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت تخضــع للتعديــل والتغييــر واالختــاف مــن وقــت آلخــر.
19.11حقوق الملكية الفكرية:
يقــر العميــل بــأن البنــك أو مــزود الخدمــة هــو مالــك أو صاحــب الحــق فــي والقــدرة علــى منــح
اســتخدام حقــوق الملكيــة الفكريــة للعميــل ألغــراض هــذه األحــكام والشــروط.

800 6667
noorbank.com

)(a

)(b

19.10 Indemnity

العميــل علــى تعويــض البنــك والدفــاع عنــه وإبــراء ذمتــه ووكالئــه ومقدمــي الخدمــات والشــركات

(أ)

)(xi

( )xivأي أفعــال أو ســهو مــن قبــل أي بنك/مؤسســة (مؤسســات) ماليــة أخــرى أو مــزود آخــر ألي
ذلــك البنك/المؤسســة (المؤسســات) الماليــة األخــرى.

(ب )

)(x

(xiv) any acts or omissions by any other bank/financial institution(s) or
other provider of any account, including and without limitation to any
modification, interruption or discontinuance of any account by such
bank/financial institution(s); or

حســاب بمــا فــي ذلــك ودونمــا حصــر أي تعديــل أو انقطــاع أو توقــف ألي حســاب مــن قبــل

(أ )

)(vii

( )viiiأي عطــل أو خلــل أو إخفــاق فــي الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت أو الخدمــات المصرفيــة
أو الوســيلة األخــرى لالتصــال.

(ب)

)(vi

(viii) any malfunction, breakdown or failure of Internet Banking or the
Mobile Banking Application, the network or telephone equipment that
;is used by the Customer or other channel or mode of communication

عبــر الهاتــف المتحــرك أو الشــبكة أو معــدات الهاتــف التــي يســتخدمها العميــل أو القنــاة

(أ)

;)any misuse of the Identification Facilities (including the Password

)(v

)(a

)(b

19.11 Intellectual Property
The Customer acknowledges that the Bank or the Agent is the owner of
or has the right and ability to provide access to the Intellectual Property
rights to the Customer for the purposes of these Terms and Conditions
and Internet Banking.

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

)(a
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(ب)

يقــر العميــل أن "آيفــون" و "آيبــاد" هــي عالمــات تجاريــة لشــركة آبــل المســجلة فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ودول أخــرى ،وأن " آندروي ـد" و " غوغــل بــاي" هــي عالمــات تجاريــة لشــركة غوغــل وبــأن
آب ســتور هــو خدمــة لعالمــة تجاريــة مســجلة لشــركة آبــل.

(ج)

يقــر العميــل ويوافــق بــأن أي وكافــة حقــوق الملكيــة الفكريــة المتعلقة بهذه األحكام والشــروط

The Customer acknowledges and agrees that any and all Intellectual
Property rights in and relating to the implementation of these Terms and
Conditions and all materials, documentation of the Bank’s Internet Banking
and subsequent amendments including user guidelines in any form for use
in connection with the implementation of these Terms and Conditions shall
constitute the property of the Bank.

يقــر العميــل ويوافــق علــى عــدم أحقيتــه للحصــول علــى أي حــق أو منفعــة فــي حقــوق الملكيــة

The Customer acknowledges and agrees that he obtains no right or
interest in the Intellectual Property rights by virtue of these Terms and
Conditions or the use of Internet Banking.

بشأن حقوق الملكية الفكرية الخاضعة لهذه األحكام والشروط ،يلتزم العميل بما يلي:

In relation to the Intellectual Property rights relating to Internet Banking the
Customer shall abide by the following:

وكافــة مــواد ومســتندات الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والتعديــات الالحقــة عليهــا بمــا فــي
ذلــك دليــل المســتخدم أيــا كان شــكله فيمــا يتعلــق بتطبيــق هــذه األحــكام والشــروط مملوكــة
للبنــك.

(د)

الفكريــة بموجــب هــذه األحــكام والشــروط أو نتيجــة اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت .
(ه)

()i

لــن يبيــع العميــل أو يمنــح أو يعطــي أو يتنــازل أو يتصــرف بــأي حــال مــن األحــوال أو يحــاول

the Customer shall not sell, give, grant, assign or in any way dispose or
;attempt to dispose of the Intellectual Property rights to any third party

لــن يســجل العميــل أو يطلــب تســجيل أي حقــوق ملكيــة فكريــة فــي دولــة اإلمــارات

the Customer shall not register or apply for registration of any
;Intellectual Property rights in the UAE or in any other country

()iii

لن يتعدى العميل بأي حال من األحوال على حقوق الملكية الفكرية.

the Customer shall not in any way infringe the Intellectual
;Property rights

)(iii

()iv

تعــد علــى حقــوق الملكيــة
يوافــق العميــل علــى أن يخطــر البنــك بمجــرد علمــه بــأي
ٍ

the Customer agrees to notify the Bank as soon as it is aware of any
infringement of the Bank's Intellectual Property rights or becomes
aware of or suspects any unauthorised third party access to or use
of Intellectual Property rights.

)(iv

التصــرف فــي حقــوق الملكيــة الفكريــة ألي طــرف ثالــث؛

()ii

العربيــة المتحــدة أو فــي أي دولــة أخــرى؛ أو

الفكريــة الخاصــة بالبنــك أو علمــه أو اشــتباه بــأي نفــاذ أو اســتخدام غيــر مصــرح لــه مــن
الغيــر لحقــوق الملكيــة الفكريــة.
(و)

يســتمر ســريان التزامــات العميــل بهــذا الجــزء مــن األحــكام و الشــروط علــى الرغــم مــن إنهــاء هــذه

The obligations of the Customer in this Clause shall continue in force
notwithstanding termination of these Terms and Conditions for whatsoever
reason.

يوافــق العميــل علــى أن اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت وكافــة البرامــج و حقــوق

The Customer agrees to treat at all times, Internet Banking, the related
software, the access rights, documentation, Intellectual Property or
any other information related to Internet Banking as strictly private and
confidential. The Customer shall have no right, without the prior written
consent of the Bank (which may be withheld) to use, copy reproduce
disclose or permit any other person or business entity to use or have
access to such Intellectual Property.

البنــك نتيجــة مثــل ذلــك التعــدي وإنهــاء تقديــم الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت لذلــك العميــل.

األحــكام والشــروط ألي ســبب مهمــا كان.
(ح)

اإلســتخدام و المســتندات و حقــوق الملكيــة الفكريــة أو أي معلومــات أخــرى تتعلــق بالخدمــات
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت تبقــى ســرية وخاصــة فــي جميــع األوقــات .وال يمتلــك العميــل بــدون
الموافقــة الخطيــة المســبقة للبنــك (الــذي يجــوز لــه عــدم منحهــا) الحــق فــي اســتخدام أو نســخ
أو إعــادة إنتــاج أو الكشــف أو الســماح ألي شــخص أو جهــة تجاريــة أخــرى باســتخدام أو الحصــول
علــى الملكيــة الفكريــة المذكــورة.

يقــر ويتفهــم ويوافــق العميــل بأنــه يجــوز للبنــك أن يقــدم للعميــل فئــات المعلومــات التاليــة
("االتصــاالت") بوســيلة إلكترونيــة:

()i
()ii

these Terms and Conditions and any notices, amendments,
;modifications or supplements thereto

ســجالت التحويــل والدفعــات والمعامــات الماليــة األخــرى المنفــذة عبــر اســتخدام

records of transfers, payments and other Financial Transactions
;conducted using Internet Banking

)(ii

أي بيانــات أو إخطــارات مبدئيــة أو دوريــة أو إخطــارات أخــرى يتــم تقديمهــا بشــأن الخدمــات

any initial, periodic or other disclosures or notices provided in
connection with Internet Banking, including without limitation those
;required by law

أي اتصــاالت مــن العميــل ،بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر المراســات المتعلقــة باإلســتخدامات

any Internet Banking communications, including without limitation
communications with respect to claims of error or unauthorised use
of Internet Banking; and

هذه األحكام والشروط وأي إخطارات او تعديالت أو تغييرات أو إضافات عليها.

المصرفيــة عبــر اإلنترنــت ،بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر تلــك التــي يتطلبهــا القانــون.

()iv

غيــر المصــرح بهــا أو األخطــاء فــي الخدمــة.

()v
(ب)

أي اتصاالت أخرى تتعلق بالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.

علــى الرغــم مــن أن البنــك يحتفــظ بحــق تقديــم المراســات ورقي ـ ًا فــي أي وقــت ،إال أن العميــل
يوافــق علــى عــدم تحمــل البنــك أي التــزام بالقيــام بذلــك ،علــى أن تعتبــر كافــة المراســات ســواء
الورقيــة أو اإللكترونيــة خطيــة.

(ج)

)(h

any other communication relating to Internet Banking.

Although the Bank reserves the right to provide Communications in
paper format at any time; the Customer agrees that the Bank is under
no obligation to do so. All Communications in either electronic or paper
format will be considered to be "in writing".

يوافــق العميــل علــى أن يحــدث علــى الفــور ســجالت التســجيل الخاصــة بــه عنــد تغييــر

يجــوز نشــر المراســات علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك و/أو يتــم إرســالها إلــى عنــوان البريــد

Communications may be posted on the Bank’s website and/or delivered to the
e-mail address and/or mobile telephone number provided by the Customer.

المتحــرك أو أي معلومــات أخــرى.

اإللكترونــي أو رقــم الهاتــف المتحــرك المقدمــان مــن قبــل العميــل.

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

)(a

)(v

The Customer agrees to promptly update its registration records if the
Customer’s authorised Users, e-mail address, mobile telephone number
or other information changes.

800 6667
noorbank.com

)(g

)(iv

علــى العميــل أن يطبــع نســخة ورقيــة عــن المراســات اإللكترونيــة الهامــة واالحتفــاظ بنســخة

المســتخدمين المفوضيــن للعميــل أو عنــوان البريــد اإللكترونــي الخــاص بالعميــل أو رقــم الهاتــف

(ه)

)(f

)(iii

The Customer should print a paper copy of any important electronic
Communication and retain the copy for record purposes.

عنهــا لســجله.
(د)

The Customer acknowledges, agrees and accepts that the following
categories of information ("Communications") may be provided by the
Bank to the Customer by electronic means:
)(i

الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت.

()iii

)(e

19.12 Electronic Communications:

 19.12االتصاالت اإللكترونية:
(أ)

)(d

)(ii

فــي حالــة انتهــاك أو تعــدي العميــل علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة بــأي طريقــة بــدون الحصــول
بتعويــض البنــك عــن كافــة التكاليــف والمصروفــات والرســوم واألضــرار والتــي يمكــن أن يتكبدهــا

)(c

)(i

In case of the Customer's violation of or infringement of the Intellectual
Property rights by any means without the Bank's prior written and
documented consent, the Customer shall on demand indemnify the
Bank for all cost, expenses, fees, damages which the Bank may incur as a
result of such infringement and the Bank shall be entitled to terminate the
provision of Internet Banking to such Customer.

علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة والموثقــة مــن البنــك ،يقــوم العميــل عنــد طلــب ذلــك منــه

(ز)

The Customer acknowledges that iPhone and iPad are trademarks of
Apple Inc., registered in the United States of America and other countries,
Android and Google Play are trademarks of Google Inc. and that App Store
is a service mark of Apple Inc.

)(b

)(b

)(c
)(d

)(e

27 of 39

(و)

تعتبــر أي اتصــاالت إلكترونيــة بواســطة البريــد اإللكترونــي بأنهــا قــد أرســلت فــي الوقــت الــذي

An electronic Communication by e-mail is considered to be sent at the
time that the Bank's e-mail server directs such e-mail to the relevant
e-mail address.

يعتبــر العميــل أنــه اســتلم أي اتصــال الكترونــي مرســل مــن البريــد االلكترونــي (بمــا فــي ذلــك

Any e-mail Communication will be deemed to have been received by the
Customer when the Bank sends it to the Customer, irrespective of whether
the Customer receives the e-mail.

تعتبــر إي مراســات إلكترونيــة بأنهــا قــد أرســلت مــن خــال نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي

An electronic Communication made by posting on the website is
considered to be sent at the time it is publicly available. The Customer
agrees that these are reasonable procedures for sending and receiving
Communications. If the Communication is posted on the website, then it
will be deemed to have been received by the Customer no later than five
(5) Banking Days after the Bank posts the Communication on the Bank’s
website, whether or not the Customer retrieves the Communication.

حتــى يتمكــن العميــل مــن الحصــول علــى واالحتفــاظ باالتصــاالت مــن البنــك ،يجــب أن يكــون

In order to access and retain Communications, the Customer must have
a mobile telephone number and an e-mail account and e-mail software
capable of reading the Bank's e-mails.

يقــوم فيــه جهــاز البريــد اإللكترونــي التابــع للبنــك بارســال تلــك اإلتصــاالت اإللكترونيــة إلــى عنــوان
البريــد اإللكترونــي المعنــي.
(ز)

رســائل الكترونيــة) موجهــة إليــه مــن قبــل البنــك فــي ذات الوقــت الــذي يقــوم فيــه البنــك بإرســال
ذلــك االتصــال (الرســالة) بصــرف النظــر عمــا إذا اســتلم العميــل ذلــك االتصــال فعليــا.
(ح)

للبنــك فــي الوقــت التــي تصبــح فيــه متوفــرة للجمهــور .ويوافــق العميــل بــأن ذلــك إجــراء معقــول
إلرســال واســتالم المراســات .وفــي حالــة نشــر المراســات علــى الموقــع اإللكترونــي ،تعتبــر
مســتلمة مــن قبــل العميــل فــي موعــد أقصــاه خمســة (  )5أيــام عمــل بعــد نشــر البنــك للمراســات
علــى موقعــه اإللكترونــي ،بصــرف النظــر عمــا إذا اســتلمها (قرأهــا) العميــل فعليــا أم ال.

(ه)

للعميــل رقــم هاتــف متحــرك أو حســاب بريــد إلكترونــي وبرنامــج بريــد إلكترونــي قــادر علــى قــراءة
رســائل البريــد اإللكترونــي التــي يرســلها البنــك.

(أ)

يشــترط الســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت أن يضمــن العميــل للبنــك عــدم اســتخدام

As a condition of using Internet Banking the Customer warrants to the
Bank that the Customer and the Users will not use Internet Banking for
any purpose that is unlawful or is not permitted, expressly or implicitly,
by the terms of these Terms and Conditions or by any applicable law or
regulation.

يضمــن العميــل باإلضافــة إلــى ذلــك ويتعهــد بــأال يســتخدم العميــل والمســتخدمون الخدمــات

The Customer further warrants and represents that the Customer and
the Users will not use Internet Banking in any manner that could damage,
disable, overburden, or impair Internet Banking or interfere with any other
party's use and enjoyment of Internet Banking.

ال يجــوز للعميــل الحصــول أو محاولــة الحصــول علــى أي مــواد أو معلومــات عبــر أي وســيلة لــم

The Customer may not obtain or attempt to obtain any materials or
information through any means not intentionally made available or
provided for through Internet Banking.

يوافــق العميــل ويضمــن بــأن تظــل هــذه الضمانــات والتعهــدات ســارية المفعــول حتــى إذا تــم

The Customer agrees that these warranties and representations will
remain in full force and effect even if these Terms and Conditions terminate
for any reason.

صراحــة أو ضمنيــا بموجــب هــذه األحــكام والشــروط أو بموجــب التشــريعات أو القوانيــن النافــذة.

(ب)

المصرفيــة عبــر اإلنترنــت بــأي شــكل قــد يضــر أو يعيــق أو يثقــل أو يفســد الخدمــات المصرفيــة عبــر
اإلنترنــت أو يتداخــل مــع اســتخدام وتمتــع الغيــر بالخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت.
(ج)

يقصــد توفيرهــا أو تقديمهــا عبــر الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت.
)د)

إنهــاء هــذه األحــكام والشــروط ألي ســبب.

 .Fالخدمات المصرفية عبر الهاتف

فيما يلي "بالمشترك") بأداء معامالت على الحساب/الحسابات أو
طلب معلومات أو خدمات من البنك عبر الهاتف.
 20.1أحقية االستخدام
يتــم توفيــر الخدمــة لعمــاء البنــك إال ان البنــك يحتفــظ بقصــر الخدمــة علــى أنــواع محــددة مــن

The Service will be made available to Customers of the Bank. The Bank
reserves the right to limit the Service to certain types of Accounts and
Customers. The following shall not be eligible to access the Service:

()i

أي حساب تابع لقاصر سواء كان تحت الوصاية أو غير ذلك.

Any Account held in the name of a minor under guardianship or an
Account under a minor's control; or

)(i

()ii

العمــاء الذيــن لديهــم حســابات ودائــع ثابتــة أو حســابات اســتثمارية لــدى البنــك أو الذيــن

Customers who have Term Deposit or investment accounts with the
Bank or who avail Personal Finance, Home Finance or Auto Finance
but who have no other relationship with the Bank; or

)(ii

حصلــوا علــى تمويــل شــخصي أو تمويــل منزلــي أو تمويــل ســيارة والــذي ليــس لديهــم أيــة
عالقــة أخــرى مــع البنــك.

()iii

حملة بطاقات االئتمان اإلضافية.

()iv

الحســابات الشــخصية المشــتركة حيــث تكــون طريقــة تشــغيل الحســاب علــى أســاس
التواقيــع المشــتركة.

Supplementary Cardholders; or

)(c

)(d

Joint Accounts where the mode of operation for the Account is with
joint signatures.

يحتفــظ البنــك وفق ـ ًا للقوانيــن الســارية ،بحــق وقــف أو إنهــاء الخدمــة و/أو حــق المشــترك فــي

To access the Service, the Customer may be required to complete an
application in the form as directed by the Bank and use the applicable
Identification Facilities made available by the Bank (which may be set-up
by the Customer following the Bank’s procedures).

فــي حالــة أي تعليــق أو إنهــاء اســتخدام الخدمــة ،يجــوز للعميــل طلــب إعــادة الخدمــة مــن خــال

The Bank reserves the right, subject to applicable law, to discontinue or
terminate with immediate effect, and without prior notice, the Service and/
or the Subscriber’s right to use the Service at any time and for any reason
without assigning any reason.

اســتخدام الخدمــة فــور ًا ودون إخطــار مســبق فــي أي وقــت وألي أســباب دون تحديــد أي ســبب.

االتصــال بالبنــك باســتخدام الطــرق التــي تنــص عليهــا هــذه الشــروط واألحــكام كمــا يقــوم البنــك
باإلخطــار بذلــك .يحتفــظ البنــك بحقــه أن يمنــح أو يرفــض ذلــك الطلــب وفق ـ ًا لحريتــه المطلقــة.

In the event of any suspension or termination of access to the Service,
the Customer may request reinstatement of the Service by contacting
the Bank using any of the methods provided for under these Terms and
Conditions or as may be advised by the Bank. The Bank reserves the right
in its sole discretion to grant or deny reinstatement of the Customer to use
any of the discontinued or terminated services.

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

)(a

)(iv

قــد يطلــب مــن العمــاء مــن الشــركات تعبئــة نمــاذج طلبــات إضافيــة تتعلــق بالخدمــة وســوف

800 6667
noorbank.com

)(b

)(iii

Corporate Customers may be required to complete additional application
forms with respect to the Service and shall be required to comply with any
terms and conditions as specified by the Bank.

يطلــب منهــم االلتــزام بــأي شــروط وأحــكام يحددهــا البنــك.

(د)

)(a

20.1 Access and Eligibility

الحســابات والعمــاء .ولــن يســمح لمــن يلــي بإســتخدام الخدمــة:

(ج)

)(i

20. THIS CLAUSE APPLIES TO THE TELEPHONE-BASED,
SECURE PHONEBANKING SERVICE (THE “SERVICE”) THAT
ALLOWS A CUSTOMER (THE “SUBSCRIBER”) TO PERFORM
TRANSACTIONS ON THE ACCOUNT(S) OR REQUEST
INFORMATION OR SERVICES FROM THE BANK.

 .20تطبق هذه الفقرة على الخدمات المصرفية عبر الهاتف الثابت

(ب)

)(h

F. PHONEBANKING

(ويشار إليها فيما يلي "بالخدمة") التي تسمح للعميل (ويشار إليه

(أ)

)(g

19.13 No Unlawful or Prohibited Use

 19.13االستخدام غير القانوني أو المحظور:

العميــل والمســتخدم للخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت ألي غــرض غيــر قانونــي أو غيــر مســموح بــه

)(f

)(b

)(c

)(d

)(e
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 إتاحة الخدمة20.2

20.2 Service Availability
(a)

The Bank shall use its best endeavours to make the Service available at
all times.

.سوف يبذل البنك قصارى جهده لتوفير الخدمة في جميع األوقات

)(أ

(b)

The Service may be unavailable from time to time due to routine
maintenance or other disruptions or technical failures which are beyond
the Bank’s control.

قــد ال تتوافــر الخدمــة مــن وقــت آلخــر نظــر ًا ألعمــال الصيانــة الروتينيــة أو الخلــل أو األعطــال الفنيــة

)(ب

Processing of some transaction types may not be available 24 hours a day
and these instances will be advised to Subscribers at the sole discretion of
the Bank. In any event Financial Transactions will be subject to the Bank’s
cut-off times.

 ســاعة يومي ـ ًا وســوف يتــم24 ) قــد ال يكــون تنفيــذ بعــض أنــواع المعامــات متاح ـ ًا علــى مــدار ال

(c)

.األخــرى التــي تكــون خــارج عــن ســيطرة البنــك

.ألوقــات التوقــف للبنــك
 شروط الخدمة20.3

20.3 Terms of Service
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

(g)

(h)

(i)

The Bank will request the Subscriber to generate a confidential TPIN which
the Subscriber should not, under any circumstances whatsoever, disclose
to any other person.

يطلــب البنــك مــن المشــترك (العميــل) أعــداد رمــز تعريــف شــخصي هاتفــي والــذي يجــب علــى

The Bank shall be entitled to act on telephone (verbal) or touch tone
instructions, without any further authentication or confirmation from the
Subscriber provided that the customary checks in relation to the Service
Identification Facilities have been carried out by the Bank.

 دون الحصــول علــى توثيــق،يحــق للبنــك أن يتصــرف بنــاء علــى التعليمــات الشــفهية أو الهاتفيــة

The Bank’s record of any Financial Transaction or Non-Financial Transaction
conducted through the use of the Service shall be conclusive evidence of
such transaction(s) which shall be legally binding on the Subscriber for all
purposes.

أن ســجل البنــك الخــاص بــأي معاملــة ماليــة أو معاملــة غيــر ماليــة تنفــذ مــن خــال اســتخدام

Any Financial Transactions submitted to the Bank using the Service will be
subject to the Bank’s daily limits and cut-off timings, which are subject to
change at the Bank’s sole discretion. Any instructions received after the
cut-off times will be processed on the next Banking Day.

تخضــع أي معاملــة ماليــة مقدمــة للبنــك باســتخدام الخدمــة للحــدود اليوميــة وأوقــات التوقــف

Non-Financial Transactions shall be processed offline (unless otherwise
specified), and will be approved at the sole discretion of the Bank.

يتــم تنفيــذ المعامــات غيــر الماليــة دون اتصــال باإلنترنــت (مــا لــم يحــدد غيــر ذلــك) ويتــم الموافقــة

The Subscriber may terminate the Service either in its entirety or in part at
any time by giving written notice of termination to the Bank. The Subscriber
will be responsible for all transactions made using the Service until the
effective termination of the Service for the Subscriber by the Bank.

يجــوز للعميــل إنهــاء الخدمــة ســواء كليــا أو جزئيــا فــي أي وقــت بموجــب تقديــم إشــعار إنهــاء

Fund transfers initiated by the Subscriber (including Bill Payments) will
be made by SWIFT or UAEFTS. Fund transfers are sent entirely at the
Customer’s own risk and are subject to all applicable terms and conditions.

يتــم تنفيــذ تحويــات األمــوال التــي يقوم بها المشــترك (بما فــي ذلك مدفوعات الفواتير) باســتخدام

Bill Payments should be effected at least five (5) Banking Days in advance
of the Payment due date to allow sufficient time for processing and/or
receipt of the Payment by the Beneficiary.

يجــب علــى المشــترك أن يتــم إجــراءات الدفــع خــال خمســة أيــام علــى األقــل قبــل تاريخ اســتحقاق

When making a Bill Payment, the Subscriber will be solely responsible for:

-:ال وحده عما يلي
ً  يكون المشترك مسؤو،عند القيام بسداد فاتورة

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

.ملزمــ ًا قانونــ ًا علــى العميــل لكافــة األغــراض
)(د

 يتــم تنفيــذ أي معامــات. والتــي هــي عرضــة للتغييــر وفقــ ًا للحريــة المطلقــة للبنــك،للبنــك
مســتلمة بعــد أوقــات التوقــف فــي اليــوم المصرفــي التالــي
)(ه

.عليهــا بنــاء علــى الحريــة المطلقــة للبنــك
)(و

ال عــن كافــة المعامــات التــي تمــت باســتخدام الخدمــة
ً  ويكــون المشــترك مســؤو.كتابــي للبنــك
.حتــى اإلنهــاء الفعلــي للخدمــة مــن قبــل البنــك
)(ز

 ويتــم.الســويفت أو نظــام تحويــل األمــوال التابــع للمصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
.إرســال األمــوال بالكامــل علــى مســؤولية العميــل وتخضــع لكافــة الشــروط واألحــكام المعمــول بهــا
)(ح

.أو اســتالم المدفوعــات مــن قبــل المســتفيد/الدفــع للســماح بوقــت كافــي لتنفيــذ المعاملــة و

(ii)

Settling any claim or dispute which the Beneficiary or a third party
may have or initiate in connection herewith; and

تســوية أي دعــوى أو نــزاع والــذي يمكــن أن يبــدؤه المســتفيد أو أي طــرف ثالــث فيمــا

)ii(

)(ط

 و.يتعلــق بســداد الفاتــورة ذات الصلــة
.أي تكاليف سداد متأخر أو غرامات يفرضها المستفيد

)iii(

The Bank is under no obligation to notify the Subscriber if a transaction
initiated through the Service cannot be processed due to insufficient
funds in the Account or for any other reason.

ال يعتبــر البنــك ملزم ـ ًا بإخطــار المشــترك إذا لــم يكــن فــي اإلمــكان تنفيــذ معاملــة تــم بدئهــا مــن

The Account balance given to the Subscriber through the use of the
Service shall not for any purpose whatsoever be taken as a conclusive
statement of the Subscriber’s Account with the Bank.

أن الرصيــد المقــدم للمشــترك مــن خــال الخدمــة ال يمكــن اعتبــاره ألي غــرض مــن األغــراض أيــا كان

The Subscriber shall ensure there is sufficient drawing balance in the
Account before making any payment or funds transfer. If for any reason,
the Account is overdrawn by use of the Service, the Subscriber shall be
responsible for immediately making up the deficit by a direct payment
or transfer of funds from any other Account maintained with the Bank.
Failure to comply with this condition shall entitle the Bank to cancel the
Service and to recover or set-off any outstanding amounts and charges
from the Subscriber in a manner deemed appropriate by the Bank. The
Bank reserves the right to reverse such transactions executed using
the Service as the Bank determines in the event that an unauthorised
overdraft is created in the applicable Account.

يجــب علــى المشــترك أن يتأكــد المشــترك بــأن هنــاك رصيــد كافــي للســحب متوفــر فــي الحســاب

In the case of eligible Joint Accounts, any one of the account holders will
be entitled to give the Bank instructions using the Service and the Bank will
be entitled to rely on such instructions.

 يحــق ألي مــن أصحــاب الحســاب تقديــم تعليمــات للبنــك،فــي حالــة حســابات مشــتركة مؤهلــة

)(ي

.خــال الخدمــة نظــر ًا لعــدم وجــود أمــوال كافيــة فــي الحســاب أو ألي ســبب آخــر
)(ك

.بأنــه كشــف نهائــي لحســاب المشــترك لــدى البنــك
)(ل

 وإن حــدث ألي ســبب مــن األســباب أن يتــم الســحب.قبــل عمــل أي مدفوعــات أو تحويــل أي أمــوال
ال عــن تســوية العجــز
ً  يكــون المشــترك مســؤو،علــى المكشــوف مــن الحســاب باســتخدام الخدمــة
 إن.علــى الفــور عــن طريــق عمــل دفعــة مباشــرة أو تحويــل األمــوال مــن أي حســاب آخــر لــدى البنــك
 يخــول البنــك الحــق فــي إلغــاء الخدمــة واســترداد أو مقاصــة،اإلخفــاق فــي االلتــزام بهــذا الشــرط
 يحتفــظ البنــك.أي مبالــغ قائمــة ورســوم مــن العميــل بالطريقــة التــي يــرى البنــك انهــا مناســبة
بالحــق فــي إلغــاء هــذه المعامــات التــي تمــت عبــر الخدمــة كمــا يقــرره البنــك فــي حالــة حصــول
.ســحب علــى المكشــوف غيــر مفــوض فــي الحســاب المعنــي

)(م

.باســتخدام الخدمــة ويحــق للبنــك االعتمــاد علــى تلــك التعليمــات
:يقر المشترك ويوافق على

the use of the Service by the Subscriber constitutes the
Subscriber’s acceptance and agreement to be bound by these
Terms and Conditions;

)(ج

المعامــات والــذي يعتبــر/ ســوف تعتبــر بمثابــة دليــل قاطــع ونهائــي علــى تلــك المعاملة،الخدمــة

)i(

(i)
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 و.المرجع الصحيح للبنك وأي تغييرات الحقة/المستهلك/تقديم رقم المستخدم

The Subscriber acknowledges, agrees and accepts that:

)(ب

أو تأكيــد إضافــي مــن المشــترك شــريطة أن يكــون البنــك قــد أتــم التحقيقــات المعتــادة الخاصــة

Providing the Bank with the correct user/consumer/reference
number and any subsequent changes; and

Any late payment charges or penalties imposed by the Beneficiary.

)(أ

.المشــترك عــدم الكشــف عنــه تحــت أي ظــروف أيــا كانــت ألي شــخص آخــر

(i)

(iii)

(ج

 وتخضــع أي معامــات ماليــة.إخطــار المشــترك بهــذه الحــاالت وفقــ ًا للحريــة المطلقــة للبنــك

ان اســتخدام الخدمــة مــن قبلــه يشــكل قبولــه وموافقتــه علــى االلتــزام بهــذه الشــروط

 اإلمارات العربية المتحدة, دبي8822 ب. ص,)ع.م.نور بنك (ش
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

)(ن

)i(

.واألحــكام

800 6667
noorbank.com

أن التعليمــات الشــفهية/الهاتفية التــي تــم التعــرف عليهــا بموجــب رقــم الحســاب

verbal/ touch-tone Instruction(s) identified by the correct Account
or Card number and TPIN will be deemed to be proper and genuine
instructions. Accordingly, the Bank will be entitled to rely on any
such instructions and will be deemed to have acted in good faith in
;)response to any such instruction(s

()ii

بأنــه مســؤول عــن رمــوز التعريــف وأي أدوات أو أســاليب توثيــق أخــرى تســتخدم للدخــول إلى

that he is liable for the usage of the Identification Facilities and any
other authentication methods/devices used to access Internet
Banking by authorised and unauthorised persons or third parties.

إن البنــك مفــوض بــأن يقــوم بتســجيل االتصــاالت مــع العميــل إلكتروني ـ ًا ،ســواء صوتيــة أو

the Bank is authorised to electronically record any or all
communications, whether voice or otherwise, between the
Subscriber and the Bank and acknowledges and accepts that such
recordings shall be acceptable as evidence in any arbitration or
dispute proceedings. Such recordings shall remain the sole property
;of the Bank

()v

يكون سجل البنك للحساب/الحسابات نهائي وملزم قانون ًا لكافة األغراض.

the Bank’s record of Account(s) shall be conclusive and legally
;binding for all purposes

)(v

()vi

يجــوز للبنــك اســترداد أي مبلــغ مســتحق لــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام مــن خــال

the Bank may recover any amount due to it under these Terms and
Conditions by debiting the Account(s) regardless of whether such
;Accounts are associated with the Service

)(vi

أو البطاقــة الصحيحيــن ورقــم التعريــف الشــخصي الهاتفــي هــي تعليمــات صحيحــة
وحقيقيــة .بنــاء عليــه ،يحــق للبنــك االعتمــاد علــى أي مــن مثــل تلــك التعليمــات وســوف
يعتبــر بانــه قــد تصــرف بنيــة حســنة فــي االســتجابة علــى أي مــن تلــك التعليمــات.

()iii

الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت مــن قبــل أشــخاص مفوضيــن وغيــر مفوضيــن أو مــن الغيــر.

()iv

خــاف ذلــك ،ويقــر العميــل ويقبــل بــأن تلــك التســجيالت ســوف تكــون مقبولــة كدليــل فــي
التحكيــم وإجــراءات النــزاع .وتبقــى تلــك التســجيالت ملــك ًا حصري ـ ًا للبنــك.

الخصــم المباشــر مــن الحساب/الحســابات لــدى البنــك بغــض النظــر ســواء كانــت هــذه
الحســابات مرتبطــة أو غيــر مرتبطــة بالخدمــة.

()vii

يقبــل المشــترك المســؤولية الكاملــة عــن جميــع المعامــات المنفــذة باســتخدام رمــوز
التعريــف المعمــول بهــا فــي الخدمــة (بمــا فــي ذلــك رمــز التعريــف الشــخصي الهاتفــي)
إلــى أن يقــوم المشــترك بإخطــار البنــك عــن أي خســارة أو اســتخدام غيــر مصــرح بــه لرمــوز
التعريــف واســتالم البنــك لذلــك اإلخطــار.

( )viiiيقبــل المشــترك المســؤولية الكاملــة عــن الخســائر الناتجــة عــن أي أخطــاء أو ازدواجيــة أو
غمــوض أو احتيــال فــي المعلومــات المقدمــة مــن قبــل المشــترك.

()ix

لــن يقــوم المشــترك بانتحــال شــخصية أي شــخص أو اســتخدام أي اســم ال يكــون
المشــترك مفوضــ ًا باســتخدامه .وإذا كانــت أيــة معلومــات مقدمــة مــن المشــترك غيــر
صحيحــة أو غيــر دقيقــة أو قديمــة أو غيــر مكتملــة ،يحتفــظ البنــك دون الحــد مــن طــرق
التصحيــح األخــرى بالحــق فــي أن يســترد مــن المشــترك أيــة تكاليــف أو خســائر يتكبدهــا
كنتيجــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لكــون تلــك المعلومــات غيــر صحيحــة أو مكتملــة.

()x

ســوف يقــدم المشــترك كافــة وأي معلومــات تتعلــق بتحويــل األمــوال (المدفوعــات) التــي

ال عــن االلتــزام بكافــة القواعــد التنظيميــة المتعلقــة بغســل
يكــون المشــترك مســؤو ً

the Subscriber will be responsible to comply with all applicable
;money laundering regulations and any violations relating thereto

يحتفــظ البنــك ووكالؤه بالحــق فــي الحصــول علــى تلــك المعلومــات التــي يعتبرهــا البنــك

the Bank and its Agents reserve the right to obtain such information
as the Bank deems reasonably necessary to ensure that the
Subscriber is not using the Service in violation of law, including,
but not limited to, laws and regulations designed to prevent 'Money
Laundering' or the transfer of funds to any account (including the
Subscriber's Accounts) that are blocked by the Central Bank of
the UAE or under the laws and regulations applicable to Money
Laundering of the country of access to the Service.

األمــوال وإي انتهــاكات علــى صلــة بهــا.

()xii

ضروريــة بشــكل معقــول لضمــان عــدم اســتخدام المشــترك الخدمــة بمــا يخالــف القانــون،
بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر القوانيــن واللوائــح الصــادرة لمنــع " غســيل األمــوال" أو تحويــل
األمــوال إلــى حســابات مجمــدة مــن قبــل المصــرف المركــزي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة بمــا فــي ذلــك حســاب المشــترك أو بموجــب القوانيــن واللوائــح الســارية علــى
غســيل األمــوال فــي البلــد التــي تــم اســتخدام الخدمــة فيهــا.

)(xii

يكــون للبنــك ،وفقـ ًا لحريتــه المطلقــة ،الحــق فــي رفــض أو إلغــاء أي معاملــة فــي حالــة أن تكــون

The Bank shall, in its own discretion, have the right to reject or cancel any
transaction in the event of that transaction being incomplete, inconsistent,
incorrect or in breach of any statutory or regulatory legislation or if the
Bank has any reason to doubt the genuineness of the transaction or
;related instruction

ال عــن أي تصــرف أو ســهو مــن أي بنك/مؤسســة
لــن يكــون البنــك بــأي شــكل مــن اإلشــكال مســؤو ً

The Bank will in no way be responsible for any acts or omissions by any
other bank/financial institution(s) or other provider of any account or third
party, including and without limitation to any modification, interruption or
discontinuance of any account by such bank/financial institution(s).

والتعديــات إلجــراءات األمــن ،بموجــب إشــعار المشــترك مــن خــال أي طــرق يقررهــا البنــك .وتطبــق
مثــل تلــك التغييــرات والتعديــات واإلضافــات مــن التاريــخ المبيــن في اإلشــعار .يعتبر المشــترك بأنه
قــد قبــل تلــك التغييــرات إذا مــا اســتمر فــي اســتخدام الخدمــة بعــد مثــل ذلــك اإلشــعار.

المعاملــة غيــر تامــة أو غيــر متوافقــة أو غيــر صحيحــة أو تخــل بــأي مــن التشــريعات القانونيــة أو
النظاميــة أو فــي حالــة أن يكــون للبنــك أي ســبب للشــك فــي صحــة المعاملــة أو التعليمــات
المتعلقــة بهــا.

(مؤسســات) ماليــة أخــرى أو مــزود آخــر ألي حســاب أو طــرف ثالــث بمــا فــي ذلــك ودونمــا تحديــد
أي تعديــل أو عطــل أو توقــف ألي حســاب مــن قبــل ذلــك البنك/المؤسســة (المؤسســات) الماليــة.
 20.4الحماية

(ب)

)(xi

يجــوز للبنــك وفقــ ًا لحريتــه المطلقــة تغييــر أو تعديــل أو إضافــة أو تعليــق أو إنهــاء الخدمــة (أو
أي جــزء منهــا( ،بمــا فــي ذلــك معاييــر أحقيــة االســتخدام ،إدخــال أنــواع جديــدة مــن التعليمــات

(أ)

)(x

The Bank may, at its sole discretion, vary, amend, supplement, suspend or
terminate the Service (or any part thereof), including the use or eligibility
criteria, introduction of new types of instructions and amendments
to security procedures, upon notice to the Subscriber by any means
determined by the Bank. Any such variations, amendments and additions
will apply from the date stated in the notice. The Subscriber shall be
deemed to have accepted such changes if the Customer continues to use
;the Service after such notice

والمــكان الــذي ســيتم فيــه الخصــم أو اإلضافــة فــي الحســابات.

(ف)

)(vii

( )xiiiيقــر العميــل بــأن اســتعمال الخدمــة بمــا فــي ذلــك تحويــل األمــوال خــارج دولــة اإلمــارات
وســاعات العمــل وأيــام العمــل بيــن المــكان الــذي يتــم فيــه اســتالم التعليمــات أو المعاملــة

(ع)

)(iv

(xiii) The Customer acknowledges that access to some of the services
available through the Service including funds transfer outside the
UAE may take longer to process within the Bank, due to differences
in time, business hours and business days between the place where
the instruction or transaction is received and the place of accounts
to be debited or credited.

العربيــة المتحــدة قــد يســتغرق وقت ـ ًا أطــول للتنفيــذ داخــل البنــك نظــر ًا لفــروق التوقيــت

(س)

)(iii

(viii) the Subscriber accepts full responsibility for losses resulting from
any errors, duplication, ambiguities or fraud in the information that is
provided by the Subscriber.
(ix) the Subscriber will not impersonate any person or use a name that
the Subscriber is not authorised to use. If any information provided
by the Subscriber is untrue, inaccurate, not current or incomplete,
without limiting other remedies, the Bank reserves the right to
recover from the Subscriber any costs or losses incurred as a direct
;or indirect result of the inaccurate or incomplete information
the Subscriber will provide all or any information regarding the
transfer and payments as may be requested by the Bank in order to
;comply with applicable laws and regulations

قــد يطلبهــا البنــك مــن أجــل االمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.

()xi

the Subscriber accepts full responsibility for all transactions effected
by the use of the Identification Facilities applicable to the Service
(including the TPIN) until the Subscriber notifies the Bank of any
loss or unauthorised use of the Identification Facilities and the Bank
;receives such notice

)(ii

)(p

)(q

20.4 Security

يعتبر البنك المالك الحصري إلجراءات و رموز التعريف التي يستخدمها المشترك /المشتركون.
يوافــق المشــترك علــى أن كافــة إجــراءات الحمايــة التــي يســتخدمها البنــك هــي إجــراءات

800 6667
noorbank.com

)(o

The Bank is the exclusive owner of the Identification Facilities used by
the Subscriber(s).

)(a

The Subscriber agrees that all security procedures used and implemented
by the Bank are reasonable and adequate. The Subscriber shall exercise

)(b
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(c)

(d)

due care in using and preserving the privacy and confidentiality of
the Identification Facilities and keep the Bank safe and harmless and
indemnify the Bank against any claims for loss or damage (whether direct
of consequential) arising from the Subscriber’s use of the Service.

 يقــوم المشــترك ببــذل العنايــة الواجبــة فــي اســتخدام وإجــراءات التعريــف و.معقولــة ومناســبة

For Joint Accounts, each of the parties to the Account shall have separate
Identification Facilities. Each of the Joint Account holders will be jointly
and severally liable for all requests/transactions that are made on the
Account by himself and/or other Joint Account holders.

. يكــون لكــن طــرف مــن أطــراف الحســاب رمــوز تعريــف مســتقلة،بالنســبة للحســابات المشــتركة

(ii)

(e)

(f)

confirms that he will not disclose their Internet Banking Identification
Facilities to others and will safeguard these strictly in a private and
confidential manner;
undertakes to change his applicable Service Identification Facilities
(including TPIN) frequently and immediately in the event of any
suspicion of that such Identification Facilities have being fully or
partly compromised;

.أو أصحــاب الحســاب األخريــن/المعامــات التــي تتــم علــى الحســاب مــن قبلــه و/الطلبات

تأكيــد بأنــه لــن يقــوم بالكشــف عــن رمــوز و إجــراءات التعريــف الخاصــة بــه والمتعلقــة

يتعهــد بتغييــر رمــوز التعريــف المعمــول بهــا للخدمــة (بمــا فــي ذلــك رمــز التعريــف

)ii(

الشــخصي الهاتفــي) بشــكل متكــرر وفــوري فــي حالــة أي شــك أن رمــوز التعريــف هــذه
.قــد كشــفت ســواء كليــ ًا أو جزئيــ ًا

يقــرا بأنــه يجــب حفــظ أي جهــاز متعلــق بالحمايــة مؤمــن ماديـ ًا والــذي يتضمــن التأكــد مــن أن

)iv(

undertakes to note the restrictions on usage of the Identification
Facilities and/or other authentication methods/devices as advised
by the Bank.

أجهزة التحقــق/أو أســاليب/يتعهــد بمراعــاة القيــود علــى اســتخدام رمــوز التعريــف و

رمــوز التعريــف غيــر محتفــظ بهــا فــي أي شــكل (بمــا فــي ذلــك مــن قبــل أي متصفــح أو أي
.برنامــج آخــر) بطريقــة يمكــن ألي شــخص يســتخدم نفــس الجهــاز الوصــول إلــى رمــوز التعريــف

)v(

.)(األخــرى كمــا يخطــر بهــا البنــك

In the event of unauthorised use of an Identification Facility or where an
Identification Facility is lost, stolen or disclosed to any other party, the
Subscriber shall immediately notify the Bank of the said loss, theft or
disclosure in writing or through the Service and, where applicable, shall
file a police report at the nearest police station where such loss, theft
or disclosure occurred or was discovered. The Bank shall be entitled to
suspend the Service until further notification to the Subscriber.

فــي حالــة أي اســتخدام غيــر مصــرح بــه لرمــز التعريــف أو فــي حالــة ضيــاع أو ســرقة رمــز التعريــف

In the absence of due written notification to the Bank by the Subscriber of
the loss, disclosure or unauthorised usage of the Identification Facilities
and upon the request of the Subscriber to disable the same, the Bank
shall consider any transactions requested by way of using such facilities
as authorised by the Subscriber and shall process the same at the
Subscriber’s sole cost and risk.

فــي حالــة عــدم قيــام المشــترك بإشــعار البنــك حســب األصــول عــن فقــدان أو الكشــف عــن أو

)(ه

 يقــوم المشــترك علــى الفــور بإشــعار البنــك بذلــك كتابيـ ًا أو مــن،أو الكشــف عنــه ألي طــرف ثالــث
 يقــوم بفتــح بــاغ لــدى أقــرب محطــة شــرطة حيــث فقــدت أو، وعندمــا ينطبــق ذلــك.خــال الخدمــة
 ويحــق للبنــك تعليــق الخدمــة حتــى إشــعار.ســرقت أو تــم الكشــف رمــوز التعريــف أو اكتشــافها
.آخــر إلــى المشــترك

)(و

،االســتخدام غيــر المصــرح بــه لرمــوز التعريــف وعنــد طلــب المشــترك إيقــاف تفعيــل تلــك الرمــوز
ســوف ينظــر البنــك فــي أي معامــات تمــت عــن طريــق اســتخدام رمــوز التعريــف تلــك علــى
أنهــا تــم التفويــض بهــا مــن قبــل المشــترك وســوف يقــوم بتنفيذهــا علــى نفقــة المشــترك
.ومســؤوليته وحــده

20.5 Service Fee

 رسم الخدمة20.5

The Bank reserves the right to charge a Service Fee at such rates as may be
applicable from time to time by debit(s) to the Account. The Bank also reserves the
right to revise its Service Fee rate(s) at any time. Any such change shall be effective
upon notice to the Subscriber and notice shall be by any means determined by
the Bank. The Subscriber shall be deemed to have accepted such revision if the
Subscriber continues to use the Service after receipt of such notice.

.يحتفــظ البنــك بحــق خصــم رســم علــى الخدمــة كمــا ينطبــق مــن وقــت آلخــر مــن خــال الخصــم مــن الحســاب
 ويعتبــر أي تغييــر ســاري ونافــذ.أســعار رســم الخدمــة فــي أي وقــت/كمــا يحتفــظ البنــك بمراجعــة سعر
 ويعتبــر المشــترك بأنــه قــد قبــل تلــك.عنــد إشــعار المشــترك ويكــون اإلشــعار بالطريقــة التــي يقررهــا البنــك
.المراجعــة فــي األســعار إذا مــا اســتمر المشــترك فــي اســتخدام الخدمــة بعــد اســتالم مثــل ذلــك اإلشــعار

 استثناءات المسؤولية20.6

20.6 Exclusion of Liability
The Subscriber agrees that the Service is provided exclusively for the benefit of
the Subscriber. The Bank shall not be liable in any manner or form for any, expense
(including any reconnection fees), cost, fees, damages, proceeding or claims, any
loss of profits, contracts or special, indirect or consequential loss or damages of
whatever nature which may be incurred directly or indirectly in connection with or
as a result of providing the Service, including but not limited to:
(a)

)i(

acknowledges that any security-related device must be kept
physically secure, which includes making sure that Identification
Facilities are not kept in any form (including by browser or any other
software) in such a way that anyone using the same device can
access the Identification Facilities; and

(iv)

)(د

.(بالخدمــة للغيــر وأنــه ســيقوم بحمايتهــا بحــزم بأســلوب يتســم بالخصوصيــة والســرية

)iii(

undertake to destroy any notification relating to Identification
Facilities as soon as such notifications are received;

)(ج

ال بالتضامــن والتكافــل عــن كافــة
ً يكــون كل صاحــب مــن أصحــاب الحســاب المشــترك مســؤو

.يتعهدا بإتالف أي إشعار يتعلق برموز التعريف بمجرد استالم تلك اإلشعارات

(iii)

(v)

.أي مطالبــات لخســائر أو أضــرار (ســواء مباشــرة أو تابعــة) تنشــأ مــن اســتخدام المشــترك للخدمــة

-:يقوم المشترك بما يلي

The Subscriber:
(i)

المحافظــة علــى خصوصيــة وســرية تلــك اإلجــراءات وحمايــة البنــك وإبــراء ذمتــه وتعويضــه عــن

ال بــأي أســلوب
ً يوافــق المشــترك بــأن الخدمــة مقدمــة حصريـ ًا لمصلحــة المشــترك وأن البنــك لــن يكــون مســؤو
أو شــكل عــن أي مصاريــف (بمــا فــي ذلــك رســوم إعــادة توصيــل الخدمــة) أو تكاليــف أو رســوم أو أضــرار أو
إجــراءات قانونيــة أو دعــاوى أو خســارة فــي األربــاح أو العقــود أو أي خســائر خاصــة أو الخســائر غيــر المباشــرة
أو الالحقــة أو األضــرار أيــا كانــت طبيعتهــا والتــي يمكــن أن تتكبــد بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فيمــا يتعلــق
- :ب أو كنتيجــة لتقديــم الخدمــة بمــا فــي ذلــك ودونمــا حصــر

the Subscriber’s inability to access and/or utilise the Service due to
termination of the Service or any part thereof or due to any reason beyond
the Bank's or its Agents’ control including any technical, communication or
network malfunction or breakdown;

عــدم قــدرة المشــترك علــى اســتعمال الخدمــة نظــر ًا إلنهائهــا كلي ـ ًا أو جزئي ـ ًا أو ألي ســبب خــارج

(b)

the Bank’s execution of the Subscriber’s (or any other person purporting to
be the Subscriber) transactions or instructions;

.)تنفيذ البنك لمعامالت أو تعليمات المشترك (أو أي شخص يزعم أنه المشترك

)(ب

(c)

any misuse of the Identification Facilities (including the TPIN);

.)أي سوء استخدام لرموز التعريف (بما في ذلك رمز التعريف الشخصي الهاتفي

)(ج

(d)

any partial, incomplete, late or failed transfer, remittances or Bill Payments
to any Beneficiary nominated under the Service due to any reasons
beyond the Bank's control or where the Account was attached by a court
order or is blocked or frozen for whatever reason;

أي تأخيــر أو إخفــاق أو ســداد جزئــي للتحويــل أو الحــواالت أو ســداد الفواتيــر ألي مســتفيد يتــم

)(د

(e)

errors, delays and other problems caused by or resulting from the action
or inaction of any third party for transfers/payments instructions;

أخطــاء أو حــاالت تأخيــر وأيــة مشــاكل أخــرى بســبب أو نتيجــة تصــرف أو تقصيــر أي طــرف ثالــث

(r)

any malfunction, breakdown or failure of the Service, the telephone
equipment that is used by the Subscriber or other channel or mode of
communication;

أي عطــل أو خلــل أو إخفــاق فــي الخدمــة أو معــدات الهاتــف التــي يســتخدمها المشــترك أو
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)( أ

.عــن ســيطرة البنــك أو وكالئــه بمــا فــي ذلــك أي عطــل أو خلــل فنــي أو فــي االتصــاالت أو الشــبكة

 أو عندمــا يكــون الحســاب.تســميته بموجــب الخدمــة نظــر ًا ألي ســبب يقــع خــارج عــن إدارة البنــك
.موقــوف أو مجمــد بموجــب أمــر محكمــة ألي ســبب مــن األســباب
)(ه

. الدفــع/بخصــوص تعليمــات التحويــل
)(و

.القنــاة أو الوســيلة األخــرى لالتصــال
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(f)

any change, alteration, additions or deletions to these Terms and
Conditions, the Service or the daily cut-off times;

أي تغييــر أو تعديــل أو إضافــة أو حــذف فــي هــذه الشــروط واألحــكام أو الخدمــة أو أوقــات
.التوقــف اليومــي

)(ز

(g)

any misuse of the Service by the Subscriber or failure by the Subscriber to
adhere to any notice or communication from the Bank;

أي ســوء اســتخدام للخدمــة مــن قبــل المشــترك أو أخفــاق المشــترك فــي االلتــزام بــأي إشــعار أو
.مراســات مــن البنــك

)(ح

(h)

where the Subscriber fails to notify the Bank of any change in their e-mail
address, mailing address or contact numbers;

فــي حالــة إخفــاق المشــترك فــي إشــعار البنــك بــأي تغييــر فــي عنــوان البريــد اإللكترونــي أو عنــوان

)(ط

(i)

any industrial dispute or other matter outside the Bank’s control or the
control of the Bank’s agents and sub-contractors;

.أي نزاع أو أي أمر آخر خارج سيطرة البنك أو وكيله أو مقاوليه من الباطن

)(ي

(j)

for the accuracy of any transactions undertaken by the Subscriber;

.عن صحة أي معامالت يقوم بها المستخدم

)(ك

(k)

any acts or omissions by any other bank/financial institution(s) or
other provider of any account, including and without limitation to any
modification, interruption or discontinuance of any account by such bank/
financial institution(s); or

مؤسســة (مؤسســات) ماليــة أخــرى أو مــزود آخر ألي حســاب/أي أفعــال أو ســهو مــن قبــل أي بنك

)(ل

(l)

.المراســات أو أرقــام االتصــال

/بمــا فــي ذلــك ودونمــا حصــر أي تعديــل أو انقطــاع أو توقــف ألي حســاب مــن قبــل ذلــك البنــك
.المؤسســة (المؤسســات) الماليــة األخــرى
.أي خسارة أخرى قد يتكبدها المستخدم بموجب استخدام الخدمة

any other loss that a Subscriber may suffer by using the Service.

 التعويض20.7

20.7 Indemnity
The Service is provided entirely at the risk of the Subscriber and the Subscriber
agrees to indemnify, defend and hold harmless the Bank, its service providers,
affiliates, partners, officers, directors, employees, consultants and agents from
any and all third party claims, liability, damages, and/or costs (including but not
limited to attorneys’ fees) arising from: (i) the Subscribers use of the Service and
the Bank’s reliance on the information, instructions, license and/or authorisation
provided by the Subscriber under or pursuant to these Terms and Conditions; or
(ii) the Subscriber’s violation of the Terms and Conditions; or (iii) the Subscriber’s
infringement, or infringement by any user of the Subscriber’s Accounts, of any
Intellectual Property or other right of any person or entity; or (iv) the Bank acting
on the Subscriber’s instructions; or (v) from the Subscriber’s misuse, improper use
or access of the Service and/or the Identification Facilities relating to the Service;
or (vi) from the Bank’s failure to provide the Service or any part thereof attributable
either wholly or in part to reasons beyond the Bank’s control, including any technical
malfunction or breakdown.

تقــدم الخدمــة بالكامــل علــى مســئولية المشــترك ويوافــق المشــترك علــى تعويــض البنــك والدفــاع
عنــه وإبــراء ذمتــه ووكالئــه ومقدمــي الخدمــات والشــركات التابعــة والشــركاء والمســؤولين والمديريــن
أو/أو المســؤوليات و/والموظفيــن والمستشــارين والــوكالء التابعيــن لــه عــن أي وجميــع مطالبــات الغيــر و
) اســتخدام المشــترك1(  بــدون حصــر أتعــاب المحامــاة ) الناشــئة عــن، أو التكاليــف (بمــا فــي ذلــك/األضــرار و
أو التفويــض الــذي يقدمــه/أو الترخيــص و/أو التعليمــات و/للخدمــة واعتمــاد البنــك علــى المعلومــات و
)3 ( ) أخــال المشــترك بالشــروط واألحــكام أو2( المشــترك بموجــب أو وفقــ ًا لهــذه األحــكام والشــروط أو
) تصــرف البنــك بنــاء4( تعــدي المشــترك علــى أي ملكيــة فكريــة أو أي حــق آخــر ألي شــخص أو جهــة أو
أو رمــوز التعريــف/) إســاءة اســتخدام أو ســوء اســتخدام المشــترك للخدمــة و5( علــى تعليمــات المشــترك أو
) الناتجــة بســبب إخفــاق البنــك فــي تقديــم الخدمــة أو أي جــزء منهــا ممــا يعــزى كليـ ًا6 (المتعلقــة بالخدمــة أو
. بمــا فــي ذلــك أي عطــل فنــي أو توقــف،أو جزئيــ ًا ألســباب خــارج إرادة البنــك

: االتصاالت اإللكترونية20.8

20.8 Electronic Communications:
(a)

The Subscriber acknowledges, agrees and accepts that the following
categories of information ("Communications") may be provided by the
Bank to the Subscriber by electronic means:

.هذه األحكام والشروط وأي إخطارات او تعديالت أو تغييرات أو إضافات عليها

)i(

(ii)

records of transfers, payments and other Financial Transactions
conducted using the Service;

.سجالت التحويل والدفعات والمعامالت المالية األخرى المنفذة عبر استخدام الخدمة

)ii(

(iii)

any initial, periodic or other disclosures or notices provided in
connection with the Service, including without limitation those
required by law;

،أي بيانــات أو إخطــارات مبدئيــة أو دوريــة أو إخطــارات أخــرى يتــم تقديمهــا بشــأن الخدمــة

)iii(

any Service communications, including without limitation
communications with respect to claims of error or unauthorised use
of the Service; and

 بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر المراســات المتعلقــة بوجــود،أي اتصــاالت تتعلــق بالخدمــة

(c)
(d)

(e)

(f)

(g)

(h)
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any other communication relating to the Service.

.بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر تلــك التــي يتطلبهــا القانــون

The Subscriber should print a paper copy of any important electronic
Communication and retain the copy for record purposes.
The Subscriber agrees to promptly update its registration records if
the Subscriber’s e-mail address, mobile telephone number or other
information changes.

)iv(

.خطــأ فــي الخدمــة أو اســتخدام غيــر مصــرح بــه
.أي اتصاالت أخرى تتعلق بالخدمة

Although the Bank reserves the right to provide Communications in
paper format at any time; the Subscriber agrees that the Bank is under
no obligation to do so. All Communications in either electronic or paper
format will be considered to be "in writing".

)(أ

:("االتصــاالت") بوســيلة إلكترونيــة

these Terms and Conditions and any notices, amendments,
modifications or supplements thereto;

(v)
(b)

يقــر ويتفهــم ويوافــق المشــترك بأنــه يجــوز للبنــك أن يقــدم للمشــترك فئــات المعلومــات التاليــة

(i)

(iv)

)(م

)v(

 إال أن المشــترك،علــى الرغــم مــن أن البنــك يحتفــظ بحــق تقديــم المراســات ورقيـ ًا فــي أي وقــت

)(ب

 علــى أن تعتبــر كافــة المراســات ســواء،يوافــق علــى عــدم تحمــل البنــك أي التــزام بالقيــام بذلــك
."الورقيــة أو اإللكترونيــة "خطي ـة
علــى المشــترك أن يطبــع نســخة ورقيــة عــن المراســات اإللكترونيــة الهامــة واالحتفــاظ بنســخة

)(ج

.عنهــا لســجله
يوافــق المشــترك علــى أن يحــدث علــى الفــور ســجالت التســجيل الخاصــة بــه عنــد تغييــر عنــوان

)(د

.البريــد اإللكترونــي الخــاص بالمشــترك أو رقــم الهاتــف المتحــرك أو أي معلومــات أخــرى

Communications may be posted on the Bank’s website and/or delivered
to the e-mail address and/or mobile telephone number provided by the
Subscriber.

أو يتــم إرســالها إلــى عنــوان البريــد/يجــوز نشــر المراســات علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك و

An electronic Communication by e-mail is considered to be sent at the
time that the Bank's e-mail server directs such e-mail to the relevant
e-mail address.

تعتبــر أي اتصــاالت إلكترونيــة بواســطة البريــد اإللكترونــي بأنهــا قــد أرســلت فــي الوقــت الــذي

Any e-mail Communication will be deemed to have been received by
the Subscriber when the Bank sends it to the Subscriber, irrespective of
whether the Subscriber receives the e-mail.

يعتبــر المشــترك بأنــه اســتلم أي مراســات إلكترونيــه موجهــة إليــه مــن البنــك عبــر البريــد

An electronic Communication made by posting on the website is
considered to be sent at the time it is publicly available. The Subscriber
agrees that these are reasonable procedures for sending and receiving
Communications. If the Communication is posted on the website, then it
will be deemed to have been received by the Subscriber no later than five

تعتبــر إي مراســات إلكترونيــة بأنهــا قــد أرســلت مــن خــال نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي للبنك

)(ه

.اإللكترونــي أو رقــم الهاتــف المتحــرك المقدمــان مــن قبــل المشــترك
)(و

يقــوم فيــه جهــاز البريــد اإللكترونــي التابــع للبنــك بإرســال تلــك المراســات إلــى عنــوان البريــد
.اإللكترونــي المعنــي
)(ز

االلكترونــي فــي ذات الوقــت الــذي يقــوم فيــه البنــك بإرســال تلــك المراســات بصــرف النظــر عمــا
.إذا قــام المشــترك باســتالم تلــك المراســلة فعليــا
)(ح

 ويوافــق المشــترك بــأن ذلــك إجــراء معقــول.فــي الوقــت التــي تصبــح فيــه متوفــرة للجمهــور
 تعتبــر، وفــي حالــة نشــر المراســات علــى الموقــع اإللكترونــي.إلرســال واســتالم المراســات
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مســتلمة مــن قبــل المشــترك فــي موعــد أقصــاه خمســة ( )5أيــام عمــل بعــد نشــر البنــك للمراســات

(5) Banking Days after the Bank posts the Communication on the Bank’s
website, whether or not the Subscriber retrieves the Communication.

حتــى يتمكــن المشــترك مــن الحصــول و الحفــاظ علــى االتصــاالت مــن البنــك ،يجــب أن يكــون

In order to access and retain Communications, the Subscriber must have
a mobile telephone number and an e-mail account and e-mail software
capable of reading the Bank's e-mails.

علــى موقعــه اإللكترونــي ،بصــرف النظــر عمــا إذا اســتلمها المشــترك فعليــا أم ال.
(ط)

للمشــترك رقــم هاتــف متحــرك أو حســاب بريــد إلكترونــي وبرنامــج بريــد إلكترونــي قــادر علــى قــراءة
رســائل البريــد اإللكترونــي التــي يرســلها البنــك.
 20.9االستخدام غير القانوني أو المحظور:
(أ)

يشــترط الســتخدام الخدمــة أن يضمــن المشــترك للبنــك عــدم اســتخدام المشــترك الخدمــة ألي

يضمــن المشــترك باإلضافــة إلــى ذلــك ويتعهــد بــأال يســتخدم المشــترك الخدمــة بــأي شــكل قــد

The Subscriber further warrants and represents that the Subscriber will
not use the Service in any manner that could damage, disable, overburden,
or impair the Service or interfere with any other party's use and enjoyment
of the Service.

ال يجــوز المشــترك الحصــول أو محاولــة الحصــول علــى أي مــواد أو معلومــات عبــر أي وســيلة لــم

The Subscriber may not obtain or attempt to obtain any materials or
information through any means not intentionally made available or
provided for through the Service.

بموجــب التشــريعات أو القوانيــن النافــذة.
(ب)

يضــر أو يعيــق أو يثقــل أو يفســد الخدمــة أو يتداخــل مــع اســتخدام وتمتــع الغيــر بالخدمــة.

(ج)

يقصــد توفيرهــا أو تقديمهــا عبــر الخدمــة.
(د)

20.9 No Unlawful or Prohibited Use
As a condition of using the Service the Subscriber warrants to the Bank
that the Subscriber will not use the Service for any purpose that is unlawful
or is not permitted, expressly or implicitly, by the terms of these Terms and
Conditions or by any applicable law or regulation.

غــرض غيــر قانونــي أو غيــر مســموح بــه صراحــة أو ضمنيــا بموجــب هــذه األحــكام والشــروط أو

يوافــق المشــترك ويضمــن بــأن تظــل هــذه الضمانــات والتعهــدات ســارية المفعــول حتــى إذا تــم
إنهــاء هــذه األحــكام والشــروط ألي ســبب.

The Subscriber agrees that these warranties and representations will
remain in full force and effect even if these Terms and Conditions terminate
for any reason.

 .Gالخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك

يتــم توفيــر الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك لعمــاء البنــك و يحتفــظ البنــك بقصــر

The Mobile Service will be made available to Customers of the Bank. The
Bank reserves the right to limit access to the Mobile Service to certain
types of Accounts and Customers. The Bank reserves the right to amend
its eligibility criteria and any time, without notice to the Customer.

قــد يطلــب مــن العمــاء مــن الشــركات تعبئــة نمــاذج طلبــات إضافيــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات

Corporate Customers may be required to complete additional application
forms with respect to the Mobile Service and shall be required to comply
with any terms and conditions of such applications or as may be notified
by the Bank.

اســتعمال الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك علــى أنــواع محــددة مــن الحســابات
والعمــاء .كمــا يحتفــظ البنــك بحــق تعديــل شــروط أحقيــة اســتخدام الخدمــة الخاصــة بــه فــي أي
وقــت دون إخطــار العميــل.
المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك وســوف يطلــب منهــم االلتــزام بــأي شــروط وأحــكام لتلــك
الطلبــات أو كمــا يقــوم البنــك باإلخطــار بذلــك.
 21.2توافر الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك
ســوف يبــذل البنــك قصــارى جهــده لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك فــي

قــد ال تتوافــر الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك ،أو أي جــزء منهــا ،مــن وقــت آلخــر نظــر ًا

The Mobile Service, or any part thereof, may be unavailable from time to
time due to routine maintenance or other disruptions or technical failures
which are beyond the Bank’s control.

ألعمــالالصيانــةالروتينيــةأوالخلــلأواألعطــالالفنيــةاألخــرىالتــيتكــونخــارجعــنســيطرةالبنــك.
 21.3شروط الخدمة
( أ)

The Bank:

يحــق للبنــك تعييــن أي وكالــة أو مــزود اتصــاالت ســلكية أو الســلكية مناســب (يشــار إليــه
فيمــا يلــي "بالوكالـة") لتقديــم خدمــات مصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك للعميــل (يشــار إليهــا
فيمــا يلــي "بالخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك (" .يتــم توفيــر الخدمــات المصرفيــة
عبــر الهاتــف المتحــرك للعميــل فقــط إذا كان العميــل داخــل نطــاق شــبكة الوكالــة أو فــي
ال عــن دفــع
نطاقــات تشــكل جــزء ًا مــن شــبكة تجــوال هــذه الوكالــة .يكــون العميــل مســؤو ً
أي رســوم تفرضهــا الوكالــة وفقـ ًا لشــروط وأحــكام والوكالــة الناتجــة عــن اســتالم أو إرســال
رســائل نصيــة قصيــرة وليــس للبنــك أي صلــة علــى اإلطــاق بمثــل تلــك الرســوم.

()ii

will have the right to appoint any appropriate agency or
telecommunications provider (the “Agency”) to provide a mobile
banking service to the Customer (the “Mobile Service”). The Mobile
Service will be available to the Customer only if such Customer is
within the cellular circles of the Agency or in circles forming part
of roaming network of such Agency. The Customer will be liable
for payment of airtime or other charges which may be levied by the
Agency, as per the terms and conditions of the Agency, in connection
with receipt or sending of short message services (“SMS”), and the
;Bank is in no way concerned with such charges

يقــدم البنــك الخدمــات المصرفيــة عبر الهاتف المتحرك للمســتخدمين المســجلين فقط فيما

()iii

يقدم البنك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك للمشترك المعين من قبل العميل.

will provide the Mobile Service to the named subscriber nominated
;by the Customer

)(iii

()iv

ال عــن أي خســارة أو ضــرر ســواء مباشــر أو غيــر مباشــر ناتــج عــن أي
لــن يكــون البنــك مســؤو ً

is not responsible for any loss or damage arising directly/indirectly
from any malfunction or failure of the Mobile Service. The Customer
acknowledges that the proper functioning of the Mobile Service is
dependent on the infrastructure, connectivity and services provided
;by the Agency and other service providers engaged by the Bank

)(iv

 .يقــدم البنــك الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك علــى مســؤولية المشــارك الــذي

provides the Mobile Service at the risk of the subscriber who shall
indemnify the Bank for any loss/damage resulting from the use of
;the service

يقــوم البنــك بتقديــم معلومــات للعميــل عــن طريــق رســائل نصيــة قصيــرة عنــد قيــام

will provide information to the Customer by way of SMS message
upon the Customer’s written request which is agreed by the Bank

يتعلــقبالحســاباتالتــييكــونالعميــلمســجلفيهــاوفق ـ ًاللقواعــدالتنظيميــةالمعمــولبهــا.

عطــل أو خلــل فــي الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك .يقــر العميــل بــأن التشــغيل
الصحيــح للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك يعتمــد علــى البنيــة التحتيــة
والشــبكة والخدمــات المقدمــة مــن الوكالــة وأي مــزود خدمــات أخــرى يعمــل مــع البنــك.

ســيقوم بتعويــض البنــك عــن أي خســارة/ضرر ناتــج عــن اســتخدام الخدمــة.

()vi

العميــل بتقديــم طلــب كتابــي بذلــك وموافقــة البنــك علــى ذلــك الطلــب.

800 6667
noorbank.com

)(b

)(a
)(b

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

)(a

)(i

will provide the Mobile Service to the registered users in respect
of only those Accounts for which such Customer is registered in
;accordance with any applicable regulations

()v

)(a

21.3 Terms of Service

يقوم البنك بما يلي-:

()i

)(d

21.2 Mobile Service Availability
The Bank shall use its best endeavours to make the Mobile Service
available at all times.

جميــع األوقــات.
(ب)

)(c

21.1 Access and Eligibility

 21.1أحقية االستخدام

(أ)

)(b

21. THIS CLAUSE SETS OUT THE TERMS AND CONDITIONS
OF THE MOBILE SERVICE OFFERED BY THE BANK.

عبر الهاتف المتحرك المقدمة من قبل البنك.

(ب)

)(a

G. MOBILE SERVICE

 .21تحدد هذه الفقرة شروط وأحكام الخدمات المصرفية

(أ)

)(i

)(ii

)(v

)(vi
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()vii

يجــوز للبنــك ،مــع مراعــاة القواعــد التنظيميــة أو التعليمــات الصريحــة مــن العميــل بخــاف
ذلــك ،إرســال رســائل عامــة أو ترويجيــة للعميــل.

( )viiiيجــوز للبنــك وفقــ ًا لحريتــه المطلقــة تغييــر أو تعديــل أو إضافــة أو تعليــق أو إنهــاء
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك (أو أي جــزء منهــا( ،بمــا فــي ذلــك معاييــر أحقيــة
االســتخدام ،بموجــب إشــعار العميــل مــن خــال أي طــرق يقررهــا البنــك .وتطبــق مثــل تلــك
التغييــرات والتعديــات واإلضافــات مــن التاريــخ المبيــن فــي اإلشــعار .يعتبــر العميــل بأنــه
قــد قبــل تلــك التغييــرات مــا لــم يقــوم بإخطــار البنــك كتابيــ ًا بخــاف ذلــك والــذي يجــوز
للبنــك عنــد اســتالمه وقــف الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك لذلــك العميــل.

(ب)

may, subject to applicable regulations or as expressly instructed
otherwise by the Customer, send general, promotional or
;informational messages to the Customer

(viii) may, at its sole discretion, vary, amend, supplement, suspend
or terminate the Mobile Service (or any part thereof), including
the use or eligibility criteria, upon notice to the Customer by any
means determined by the Bank. Any such variations, amendments
and additions will apply from the date stated in the notice. The
Customer shall be deemed to have accepted such changes unless
the Customer notifies the Bank in writing otherwise upon which the
Bank may discontinue the Mobile Service for such Customer.
The Customer:

يقوم العميل بما يلي-:

()i

إخطــار البنــك علــى الفــور فــي حالــة أي تغييــر فــي المعلومــات المقدمــة فــي نمــوذج

will advise the Bank immediately in the event of any change in the
information given on the application form, including but not limited to
;the mobile number and account details

يوافــق العميــل علــى تقديــم أي معلومــات إضافيــة قــد يطلبهــا البنــك مــن وقــت آلخــر

agrees to provide any additional information required by the Bank
from time to time, for the purpose of making the Mobile Service
;available to the Customer

الطلــب بمــا فــي ذلــك ودنمــا حصــر رقــم الهاتــف المتحــرك وبيانــات الحســاب.

(	)ii

ألغــراض توفيــر الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك للعميــل.

(	)iii

يقبــل العميــل بــأن الرســائل النصيــة القصيــرة قــد تحتــوى معلومــات تتعلــق بالعميــل.
ويفــوض العميــل البنــك فــي إرســال معلومــات تتعلــق بالحســاب ،علــى الرغــم بأنــه لــم يتــم
طلبهــا تحديــد ًا ،إذا مــا رأي البنــك بــأن هــذه المعلومــات ذات صلــة .يقــر العميــل بــأن الرســائل
النصيــة القصيــرة المرســلة مــن قبــل البنــك قــد تحتــوى علــى معلومــات ســرية وبأنــه فــي
حالــة إرســال مثــل هــذه المعلومــات الســرية إلــى شــخص آخــر دون خطــأ مــن البنــك ،ال يمكــن
ال بــأي شــكل مــن األشــكال عــن نتائــج ذلــك اإلرســال.
اعتبــار البنــك مســؤو ً

(	)iv

يقبــل العميــل بــأن كافــة المعلومــات ســوف يتــم إرســالها إلــى و/أو تخزينهــا فــي مواقــع
مختلفــة وســوف يســتطيع موظفــي البنــك وشــركاته التابعــة معرفــة تلــك المعلومــات.
ويعتبــر البنــك مفوضـ ًا فــي تقديــم أي معلومــات أو بيانــات تتعلــق بالعميل/الحســاب إلــى
الوكالــة أو أي مــزود خدمــة إلــى الحــد الــذي يكــون ضروري ـ ًا لتقديــم أي خدمــات.

()v

يقــر العميــل ويقبــل أينمــا ينطبــق ذلــك أن أي معاملــة ماليــة مقدمــة للبنــك باســتخدام
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك تخضــع للحــدود اليوميــة وأوقــات التوقــف
للبنــك ،والتــي هــي عرضــة للتغييــر وفقـ ًا للحريــة المطلقــة للبنــك .يتــم تنفيــذ أي معامــات
يســتلمها البنــك بعــد أوقــات التوقــف فــي اليــوم المصرفــي التالــي.

()vi
()vii

accepts that each SMS message may contain account information
relating to the Customer. The Customer authorises the Bank to send
account related information, though not specifically requested, if the
Bank deems that the same is relevant. The Customer acknowledges
that the SMS messages sent by the Bank may contain confidential
information and should such confidential information be sent to
another individual through no fault of the Bank, the Bank is in no way
;to be held liable
accepts that all information will be transmitted to and/or stored at
various locations and be accessed by personnel of the Bank and
its affiliates. The Bank is authorised to provide any information or
details relating to the customer/account to the Agency or any service
;providers so far as is necessary to give effect to any Services
acknowledges and accepts that where applicable, any Financial
Transactions submitted to the Bank using the Mobile Service will be
subject to the Bank's cut-off timings, which may be subject to change
at the Bank's sole discretion, and any Instructions received after the
;cut-off timing will be processed on the next Banking Day

يتــم إرســال تعليمــات تحويــل األمــوال بالكامــل علــى المســؤولية الخاصــة للعميــل وتخضــع

Fund transfer instructions are sent entirely at the Customer’s own
risk and are subject to all applicable terms and conditions.

يلتــزم العميــل بإخطــار البنــك علــى الفــور فــي حالــة فقــدان أو ســرقة هاتفــه المتحــرك

shall immediately notify the Bank of any loss or theft of the mobile
telephone or SIM card, and the Bank shall from the time of receipt of
the notification discontinue the Mobile Service for that Customer.

لكافــة الشــروط واألحــكام المعمــول بهــا.
ويلتــزم البنــك بالتوقــف عــن تقديــم الخدمــات ( )SIMأو بطاقــة تعريــف المشــترك المصرفيــة عبــر
الهاتــف المتحــرك إلــى ذلــك العميــل اعتبــار ًا مــن وقــت اإلخطــار المذكــور.

يحتفــظ البنــك بحــق خصــم رســم علــى الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك (بمــا فــي ذلــك تطبيــق الخدمــات
المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك) أو أي خدمــات مقدمــة بموجبهــا باألســعار المعمــول بهــا مــن وقــت آلخر مــن خالل
الخصم المباشر من الحساب .كما يحتفظ البنك بمراجعة سعر/أسعار رسم الخدمة في أي وقت .ويعتبر أي تغيير
ســاري ونافــذ عنــد إشــعار العميــل ويكــون اإلشــعار بالطريقــة التــي يقررهــا البنــك .ويعتبــر العميــل بأنــه قــد قبــل تلــك
المراجعــة فــي األســعار إذا مــا اســتمر العميــل و/أو المســتخدمون فــي اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف
المتحــرك (بمــا فــي ذلــك تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك) بعــد اســتالم مثــل ذلــك اإلشــعار.

)(i

)(ii

)(iii

)(iv

)(v

)(vi
)(vii

The Bank reserves the right to charge a fee for the Mobile Service or any services
provided thereunder at such rates as may be applicable from time to time by
debit(s) to the Account. The Bank also reserves the right to revise its Service Fee
rate(s) at any time. Any such change shall be effective upon notice to the Customer
and notice shall be by any means determined by the Bank. The Customer shall be
deemed to have accepted such revision if the Customer and/or the Users continue
to use the Mobile Service after receipt of such notice.
21.5 Exclusion of Liability

 21.5استثناءات المسؤولية
يــدرك العميــل ويوافــق صراحــة بــأن الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك مقدمــة حصري ـ ًا
لمصلحــة العميــل وأن اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك يكــون بالكامــل علــى
مســؤولية العميــل الخاصــة.
(ب)

ال بــأي أســلوب أو شــكل عــن أي مصاريــف أو تكاليــف أو رســوم أو أضــرار أو
لــن يكــون البنــك مســؤو ً
إجــراءات قانونيــة أو دعــاوى أو خســارة األربــاح أو العقــود أو أي خســائر خاصــة أو الخســائر غير المباشــرة
أو الالحقــة أو األضــرار أيــا كانــت طبيعتهــا والتــي يمكــن أن تتكبــد بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فيمــا
يتعلــق أو كنتيجــة تقديــم الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك بمــا فــي ذلــك ودونمــا حصــر-:

The Customer understands and expressly agrees that the Mobile Service
is provided exclusively for the benefit of the Customer and the use of the
Mobile Service is entirely at the Customer's own risk.
The Bank shall not be liable in any manner or form for any, expense, cost,
fees, damages, proceeding or claims, any loss of profits, contracts or
special, indirect or consequential loss or damages of whatever nature
which may be incurred directly or indirectly in connection with or as a
result of providing the Mobile Service, including but not limited to:

عــدم حصــول العميــل علــى خدمــة عبــر الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك (بمــا

non-delivery of a service via the Mobile Service, including SMSs, as
result of the Customer's mobile telephone being switched off, lost, or
stolen; or

تســليم خدمــة عبــر الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحرك (بمــا في ذلك الرســائل النصية

delivery of a service via the Mobile Service, including an SMS, to a
party other than the Customer if the mobile telephone is not in the
possession or control of the Customer for any reason whatsoever
(whether with or without the consent of the Customer), or

أيــة خســارة أو ضــرر ينشــأ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن أفعــال يقــوم أو ال يقــوم بهــا

Any loss or damage arising directly or indirectly from actions taken
or not taken by the Customer or any third party in reliance on material
or information contained in a message sent to the Customer by the
Mobile Service; or

()iv

تسليم أية رسالة إلى هاتف متحرك آخر بسبب أي تصرف أو إغفال أو خطأ من جانب العميل.

delivery of a message to another mobile telephone due to the act or
omission or error of the Customer); or

)(iv

(	)v

أيعطلفيالخدماتالمصرفيةعبرالهاتفالمتحركنظر ًالعواملخارجةعنسيطرةالبنك.

the failure of the Mobile Service due to factors beyond the Bank’s control.

)(v

()i

فــي ذلــك الرســائل النصيــة القصيــرة) نتيجــة إغــاق الهاتــف المتحــرك الخــاص بالعميــل أو
فقدانــه أو ســرقته؛ أو

()ii

القصيــرة) إلــى أي طــرف غيــر العميــل إذا لــم يكــن الهاتــف المتحــرك فــي حــوزة العميــل أو
تحــت ســيطرته ألي ســبب مــن األســباب (ســواء كان ذلــك بموافقــة العميــل أم ال)؛ أو

()iii

)(b

21.4 Service Fee

 21.4رسم الخدمة

( أ)

)(vii

العميــل أو أي طــرف ثالــث اعتمــاد ًا علــى مــواد أو معلومــات تحتويهــا رســالة مرســلة إلــى
العميــل مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك؛ أو

800 6667
noorbank.com
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)(i

)(ii

)(iii
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 21.6االتصاالت اإللكترونية:
(أ)

21.6 Electronic Communications:

يقــر العميــل ويتفهــم ويوافــق بأنــه يجــوز للبنــك أن يقــدم للمشــترك فئــات المعلومــات التاليــة)
االتصــاالت ( بوســيلة إلكترونيــة:

(	)i

هذه األحكام والشروط وأي إخطارات او تعديالت أو تغييرات أو إضافات عليها.

these Terms and Conditions and any notices, amendments,
;modifications or supplements thereto

)(i

()ii

سجالت التحويل والدفعات والمعامالت المالية األخرى المنفذة عبر استخدام الخدمة.

records of transfers, payments and other Financial Transactions
;conducted using Internet Banking

)(ii

(	)iii

أي بيانــات أو إخطــارات مبدئيــة أو دوريــة أو إخطــارات أخــرى يتــم تقديمهــا بشــأن الخدمــة،

any initial, periodic or other disclosures or notices provided in
connection with Internet Banking, including without limitation those
;required by law

)(iii

أي اتصــاالت مــن العميــل ،بمــا فــي ذلــك وبــدون حصر المراســات المتعلقة باالســتخدامات

any Mobile Service communications, including without limitation
communications with respect to claims of error or unauthorised use
of the Mobile Service; and

بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر تلــك التــي يتطلبهــا القانــون.

(	)iv

غيــر المصــرح بهــا أو األخطــاء فــي الخدمــة.

(	)v
(ب)

أي اتصاالت أخرى تتعلق بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.

علــى الرغــم مــن أن البنــك يحتفــظ بحــق تقديــم المراســات ورقي ـ ًا فــي أي وقــت ،إال أن العميــل
يوافــق علــى عــدم تحمــل البنــك أي التــزام بالقيــام بذلــك ،علــى أن تعتبــر كافــة المراســات ســواء
الورقيــة أو اإللكترونيــة "خطيــة".

(ج)

يوافــق العميــل علــى أن يحــدث علــى الفــور ســجالت التســجيل الخاصــة بــه عنــد تغييــر

يجــوز نشــر المراســات علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك و/أو يتــم إرســالها إلــى عنــوان البريــد

Communications may be posted on the Bank’s website and/or delivered
to the e-mail address and/or mobile telephone number provided by the
Customer.

تعتبر أي اتصاالت إلكترونية بواســطة البريد اإللكتروني بأنها قد أرســلت في الوقت الذي يقوم فيه

An electronic Communication by e-mail is considered to be sent at the
time that the Bank's e-mail server directs such e-mail to the relevant e-mail
address.

يعتبــر العميــل أنــه اســتلم أي اتصــال إلكترونــي موجــه إليــه مــن قبــل البنــك عبــر البريــد اإللكترونــي

Any e-mail Communication will be deemed to have been received by the
Customer when the Bank sends it to the Customer, irrespective of whether
the Customer receives the e-mail.

تعتبــر إي مراســات إلكترونيــة بأنهــا قــد أرســلت مــن خــال نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي

An electronic Communication made by posting on the website is
considered to be sent at the time it is publicly available. The Customer
agrees that these are reasonable procedures for sending and receiving
Communications. If the Communication is posted on the website, then it
will be deemed to have been received by the Customer no later than five
(5) Banking Days after the Bank posts the Communication on the Bank’s
website, whether or not the Customer retrieves the Communication.

حتــى يتمكــن العميــل مــن الحصــول و الحفــاظ علــى االتصــاالت ،،يجــب أن يكــون للعميــل رقــم

In order to access and retain Communications, the Customer must have
a mobile telephone number and an e-mail account and e-mail software
capable of reading the Bank's e-mails.

اإللكترونــي أو رقــم الهاتــف المتحــرك المقدمــان مــن قبــل العميــل.

جهــاز البريــد االلكترونــي التابــع للبنــك بارســال تلــك االتصــاالت إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي المعنــي.
(ز)

فــي ذات الوقــت الــذي يقــوم بــه البنــك بارســال ذلــك االتصــال بصــرف النظــر عمــا إذا اســتلم
العميــل ذلــك االتصــال فعليــا.
(ح)

للبنــك فــي الوقــت التــي تصبــح فيــه متوفــرة للجمهــور .ويوافــق العميــل بــأن ذلــك يشــكل إجــراء
معقــول إلرســال واســتالم المراســات .وفــي حالــة نشــر المراســات علــى الموقــع اإللكترونــي،
تعتبــر مســتلمة مــن قبــل العميــل فــي موعــد أقصــاه خمســة ( )5أيــام عمــل بعــد نشــر البنــك
للمراســات علــى موقعــه اإللكترونــي ،بصــرف النظــر عمــا إذا اســتلمها العميــل فعليــا أم ال.

(ط)

Although the Bank reserves the right to provide Communications in
paper format at any time; the Customer agrees that the Bank is under
no obligation to do so. All Communications in either electronic or paper
format will be considered to be "in writing".

The Customer agrees to promptly update its registration records if the
Customer’s authorised Users, e-mail address, mobile telephone number
or other information changes.

المتحــرك أو أي معلومــات أخــرى.

(و)

)(v

يجــب علــى العميــل أن يطبــع نســخة ورقيــة عــن المراســات اإللكترونيــة الهامــة واالحتفــاظ

المســتخدمين المفوضيــن للعميــل أو عنــوان البريــد اإللكترونــي الخــاص بالعميــل أو رقــم الهاتــف

(ه)

any other communication relating to the Mobile Service.

)(iv

The Customer should print a paper copy of any important electronic
Communication and retain the copy for record purposes.

بنســخة عنهــا لســجله.
(د)

The Customer acknowledges, agrees and accepts that the following
categories of information ("Communications") may be provided by the
Bank to the Customer by electronic means:

هاتــف متحــرك أو حســاب بريــد إلكترونــي وبرنامــج بريــد إلكترونــي قــادر علــى قــراءة رســائل البريــد
اإللكترونــي التــي يرســلها البنــك.

.Hأحكام متفرقة

)(a

)(b

)(c
)(d

)(e

)(f

)(g

)(h

)(i

H. MISCELLANEOUS

 .22الكشف عن المعلومات

22. DISCLOSURE

 22.1يوافــق العميــل بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء علــى أنــه يحــق للبنــك وفــق خيــاره الخــاص وألي غــرض مــن

22.1 The Customer irrevocably agrees that the Bank may at its discretion and for
any purpose (including for the purpose of fraud prevention, credit analysis, audit
)and debt collection, or if required by any competent government or regulatory body
share any information, details or data relating to the Customer and/or the Accounts
and/or the Customer’s transactions with any third party. The Customer irrevocably
authorises the Bank to disclose data to, and obtain credit reports regarding the
Customer from, any credit rating agency or bureau.

 22.2يوافــق العميــل بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء علــى أنــه يحــق للبنــك التنــازل عــن أو التعاقــد مــن الباطــن مــع

22.2 The Customer irrevocably agrees that the Bank may transfer or sub-contract
the provision of any part of the services provided to the Customer to any third party.
The Bank shall remain liable to the Customer for any recoverable loss or damage
incurred or suffered by the Customer as a result of the negligence, breach or default
of any such third party, and will require that any such third party maintains the
confidentiality of any such information to the same extent as the Bank.

 22-3فــي حالــة وفــاة العميــل الفــرد يجمــد الحســاب ولــن يتــم ســداد أيــة مبالــغ باســم العميــل المتوفــى حتــى

22.3 In case of the death of an Individual Customer, the Account shall be frozen and
no amounts in the name of the deceased Customer’s shall be released unless a
formal order by the competent court is received by the Bank to this effect, and the
Bank shall only be responsible therefore from the date on which it has been notified
about the death.

 22.4يمكــن للبنــك فتــح حســابات (كمــا يعتمدهــا البنــك مــن وقــت آلخــر) للقاصريــن بموجــب توقيــع مــن الوالــد

22.4 The Bank may open such Accounts (as may be approved by the Bank from
time to time) for minors under the signature of his father or a legal guardian until the
minor attains the age of legal maturity, whereupon such minor shall be entitled to
operate the relevant Account in his own right. In case of minor under guardianship,
a decision or judgment of the competent court for lifting the guardianship must be
obtained to enable him/her to operate the relevant Account.

األغــراض (بمــا فــي ذلــك منــع االحتيــال ودراســة إمكانيــة منــح التمويــل وتدقيــق الحســابات وتحصيــل الديــون
أو إذا كان مطلوبـ ًا مــن قبــل أيــة هيئــة حكوميــة أو تنظيميــة مختصــة) الكشــف عــن أيــة معلومــات أو تفاصيــل
أو بيانــات فيمــا يتعلــق بالعميــل و/أو الحســابات و/أو عمليــات العميــل مــع أي طــرف ثالــث .يفــوض العميــل
البنــك بشــكل ال يمكــن الرجــوع فيــه فــي الكشــف عــن معلومــات العميــل ألي وكالــة أو مكتــب تصنيــف
ائتمانــي ذا صلــة والحصــول علــى تقاريــر ائتمانيــة حــول العميــل منهــا.

ال تجــاه
أي طــرف ثالــث بخصــوص تقديــم أي جــزء مــن الخدمــات المقدمــة إلــى العميــل .يبقــى البنــك مســؤو ً
العميــل عــن أيــة خســائر أو أضــرار قابلــة لالســتبدال والتــي يتكبدهــا العميــل أو يتعــرض لهــا نتيجــة إهمــال أو
إخــال أو تقصيــر ذلــك الطــرف الثالــث ومــن المطلــوب منــه العمــل علــى محافظــة ذلــك الطــرف الثالــث بســرية
تلــك المعلومــات كمــا هــو الحــال بالنســبة للبنــك.

ال فقــط
يســتلم البنــك أمــر ًا رســمي ًا مــن المحكمــة المختصــة بذلــك الخصــوص وبالتالــي يعتبــر البنــك مســؤو ً
اعتبــار ًا مــن تاريــخ إخطــاره بتلــك الوفــاة.

أو الوصــي القانونــي حتــى يبلــغ القاصــر ســن البلــوغ القانونــي ،وعندهــا يحــق لذلــك القاصــر تشــغيل الحســاب
المعنــي بنفســه .وإذا كان القاصــر تحــت الوصايــة ،يجــب الحصــول علــى قــرار أو حكــم مــن المحكمــة المختصــة
لرفــع الوصايــة لتمكينــه مــن الحســاب المعنــي.

800 6667
noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
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 .23إغالق الحسابات

23. CLOSURE OF ACCOUNT

 23.1يملــك البنــك الحــق للقيــام فــي أي وقــت مــن األوقــات ووفــق خيــاره الخــاص وبــدون حاجــة لتقديــم

23.1 The Bank shall have the right at any time in its discretion, and without notice, to
close any Account and to request immediate settlement thereof without giving any
reason whatsoever and without incurring any liability in so doing if the Bank believes
there to be a valid reason to do so.

 23.2بــدون المســاس بحــق البنــك المذكــور أعــاه ،يحــق للبنــك إغــاق الحســاب بــدون الحاجــة لتقديــم إشــعار

23.2 Without prejudice to the Bank’s aforesaid right, the Bank shall be entitled
to close the Account without notice to the Customer if the Customer issues any
cheques with insufficient funds in the Account or if the Account falls below the
minimum balance requirements for such Account as set by the Bank from time
to time or any other conduct on the Account which the Bank deems at its sole
discretion to be unsatisfactory.

 23.3عنــد إغــاق الحســاب ،يجــب علــى العميــل أن يعيــد أيــة شــيكات غيــر مســتخدمة فيمــا يتعلــق بالحســاب

23.3 Upon closure of the Account, any unused cheques relating to the Account
must be returned by the Customer to the Bank. The Bank will discharge its liability
to the Customer by refunding the amount of the credit balance remaining in the
Account after deducting any charges, fees and other expenses incurred by the
Bank in relation to the closure of the Account. Where the remaining balance on the
Account at the time of closure is in excess of AED100, the Bank shall attempt to
contact the Customer to deliver a Manager’s Cheque to the Customer. If the Bank
is unable to contact the Customer, or where the balance was less than AED 100
the amount will be maintained in a suspense account for a period of ten (10) years
from the date of the Account closure, or until such time that the funds are claimed
by the rightful owner, whichever is earlier and shall be subject to any applicable
laws and regulations that may be applicable from time to time. On expiry of the
ten (10) year period the funds shall be credited to a charity fund as determined in
the sole discretion of the Bank subject to the approval of the Bank’s Fatwa and
Shari’a Supervisory Board. The Customer shall have no right to claim these funds
after the expiry of such hold period. If there is debit balance in the Account, the
Customer shall immediately pay the Bank the amount due from the Customer
upon receipt of the Bank’s advice of the closure of the Account.

إشــعار بإغــاق أي حســاب وطلــب تســويته بشــكل فــوري بــدون تقديــم أي مبــرر مهمــا كان نوعــه وبــدون
تحمــل أيــة مســؤولية لــدى القيــام بذلــك إذا اعتقــد البنــك بــأن هنــاك ســبب مقنــع لعمــل ذلــك.

إلــى العميــل فــي حالــة إصــدار األخيــر أيــة شــيكات بــدون رصيــد كافــي فــي الحســاب ،أو إذا مــا انخفــض رصيــد
الحســاب عــن متطلبــات الحــد األدنــى للرصيــد لمثــل ذلــك الحســاب الــذي يحــدده البنــك مــن وقــت آلخــر أو
بســبب تصــرف آخــر يتعلــق بالحســاب والــذي يعتبــره البنــك وفق ـ ًا لحريتــه المطلقــة بأنــه غيــر مرضــي.

إلــى البنــك .ســيبرئ البنــك ذمتــه تجــاه العميــل بإصــدار حوالــة مصرفيــة بمبلــغ الرصيــد الدائــن المتبقــي فــي
الحســاب بعــد خصــم أيــة رســوم وأجــور ومصاريــف أخــرى يتكبدهــا البنــك فيمــا يتعلــق بإغــاق الحســاب
وإرســالها بالبريــد إلــى العميــل .وإذا كان رصيــد الحســاب مدينــ ًا ،يلتــزم العميــل بــأن يدفــع إلــى البنــك علــى
الفــور المبلــغ المســتحق مــن العميــل وذلــك عنــد اســتالم إشــعار مــن البنــك بخصــوص إغــاق الحســاب .فــي
حالــة أن الرصيــد المتبقــى فــي الحســاب فــي وقــت إغــاق الحســاب يتجــاوز  100درهــم ،ســوف يحــاول البنــك
االتصــال بالعميــل لتســليمه شــيك مصرفــي .وفــي حالــة عــدم تمكــن البنــك مــن االتصــال بالعميــل ،أو فــي
حالــة كان الرصيــد أقــل مــن  100درهــم ســوف يتــم االحتفــاظ بالمبلــغ فــي حســاب معلــق لمــدة (  ) 10عشــرة
ســنوات مــن تاريــخ غلــق الحســاب ،أو إلــى أن يقــوم المالــك الشــرعي لألمــوال بالمطالبــة بهــا ،أيهمــا يحــدث
ال ،مــع مراعــاة القوانيــن والقواعــد التنظيميــة المعمــول بهــا ،التــي تنطبــق مــن وقــت آلخــر .بعــد انقضــاء
أو ً
مــدة (  ) 10عشــرة ســنوات يتــم إضافــة األمــوال إلــى صنــدوق األعمــال الخيريــة كمــا يقــرره البنــك وفقـ ًا لحريتــه
المطلقــة مــع مراعــاة موافقــة هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للبنــك .لــن يكــون مــن حــق العميــل المطالبــة
بهــذه األمــوال بعــد إنتهــاء فتــرة االحتفــاظ باألمــوال المشــار إليهــا أعــاه.

 .24الحسابات غير النشطة
 24.1يجــوز للبنــك ،وفقـ ًا لتقديــره ،أن يعتبــر أي حســاب جــاري أو توفيــر حســاب ًا غيــر نشــيط إذا لــم يقــم العميــل
بأيــة عمليــة ماليــة لمــدة ( )6ســتة أشــهر ميالديــة متتاليــة علــى األقــل أو أي فتــرة أطــول يقررهــا البنــك.
يحتفــظ البنــك بالحــق فــي إغــاق أي حســاب غيــر نشــيط ،وفقـ ًا لحرتيــه المطلقــة ،والتصــرف فــي أي رصيــد
دائــن فيــه وفق ـ ًا للتشــريع الســاري والنافــذ مــن وقــت آلخــر .مالــم يوافــق البنــك علــى خــاف ذلــك فإنــه

(أ)

24.1 A Current Account or Savings Account may at the Bank’s discretion be
considered dormant if there is no Customer initiated financial transaction for a
period of at least six (6) consecutive calendar months or more, as decided by
the Bank. The Bank reserves the right to close any dormant Account at its sole
discretion and dispose of any credit balance therein in accordance with applicable
legislation in force from time to time.. Unless otherwise agreed by the Bank:

لــن يكــون مســموح ًا بإجــراء أيــة عمليــات ماليــة بخصــوص أو فــي الحســاب غيــر النشــيط باســتثناء

no financial transactions, other than those initiated by the Bank, will be
permitted for or on a dormant Account; and

لــن يتــم إعــادة فتــح تفعيــل الحســاب غيــر النشــيط بــدون اتصــال بيــن البنــك والعميــل بشــكل مــرض

a dormant Account shall not be re-activated without communication
between the Bank and the Customer satisfactory to the Bank in all
respects and the submission of all necessary documentation as required
by the Bank.

تلــك التــي يقــوم البنــك بهــا؛ و
(ب)

24. DORMANT ACCOUNTS

للبنــك مــن كافــة النواحــي وتقديــم المســتندات الضروريــة التــي يطلبهــا البنــك لذلــك.

 24.2عنــد إغــاق الحســاب ،يجــوز للبنــك أن يبــرئ ذمتــه تجــاه العميــل بــأي وســائل معقولــة بإصــدار حوالــة
مصرفيــة بمبلــغ الرصيــد الدائــن المتبقــي فــي الحســاب بعــد خصــم أيــة رســوم وأجــور ومصاريــف أخــرى
يتكبدهــا البنــك .وإذا كان رصيــد الحســاب مدينــ ًا ،يلتــزم العميــل بــأن يدفــع إلــى البنــك علــى الفــور المبلــغ
المســتحق مــن العميــل وذلــك عنــد اســتالم إشــعار مــن البنــك بخصــوص إغــاق الحســاب.

25. RELATED PARTY DISCLOSURE
25.1 A Related Party is defined as:

 25.1عرف الطرف الثالث ذو الصلة كما يلي-:
( أ)

شــخص يكــون (أو كان خــال ال  12شــهر ًا الســابقة لتاريــخ المعاملــة أو اإلجــراء) مســاهم يمتلــك

a person who is (or was within the 12 months before the date of the
transaction or arrangement) a shareholder owning at least 5% of the
Bank’s equity shares (Material Shareholder); or

شــخص يكــون (أو كان خــال ال  12شــهر ًا الســابقة لتاريــخ المعاملــة أو اإلجــراء) مديــر لــدى البنــك

a person who is (or was within the 12 months before the date of the
transaction or arrangement) a director of the Bank or an director of an
Affiliate of Bank; or

(ب)

أو لــدى شــركة تابعــة أو زميلــة للبنــك؛ أو
(ج)

شــخص يكــون (أو كان خــال ال  12شــهر ًا الســابقة لتاريــخ المعاملــة أو اإلجــراء) عضــو فــي لجنــة
إدارة البنــك أو عضــو فــي لجــان اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة ألي شــركة تابعــة أو زميلــة للبنــك؛

(د)

أي شركة تكون تحت سيطرة أي من األشخاص المذكورين في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) أعاله.

(ه)

أي شريك لطرف ثالث كما تمت اإلشارة إليه في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) أعاله.

 25.2يقصــد بالطــرف التابــع أو الزميــل للبنــك ،أي طــرف يملــك الســيطرة علــى البنــك بطريــق مباشــر أو غيــر
مباشــر أو أي طــرف يســيطر عليــه البنــك بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر أو أي طــرف يكــون تحــت الســيطرة

)(b

24.2 Upon such closure the Bank may discharge its liability to the Customer by
any reasonable means, issuing and mailing to the Customer a banker’s draft in the
amount of the credit balance remaining in the Customer’s Account after deducting
any charges, fees and other expenses incurred by the Bank. If there is debit balance
in the Customer’s Account, the Customer shall immediately pay the Bank the
amount due from the Customer upon receipt of the Bank’s advice of the closure
of the Account.

 .25إفصاحات الطرف الثالث ذي الصلة

 5%مــن أســهم البنــك (مســاهم أساســي)؛

)(a

a person who is (or was within the 12 months before the date of the
transaction or arrangement) a member of the Bank’s management
committee or a member of the management committees or executive
management of any of the Bank’s Affiliates; or

)(a

)(b

)(c

an entity under the Control of any individual mentioned in (a), (b), or (c); or

)(d

an Associate of a Related Party referred to in paragraph (a), (b), (c), or (d).

)(e

25.2 Affiliate means in relation to the Bank, any other party that directly or indirectly
controls or is controlled by or is under common control with the Bank.

المشــتركة مــع البنــك.

800 6667
noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

36 of 39

 25.3يقصد بالطرف الشريك أو التابع:
( أ)

أو عضــو فــي لجنــة اإلدارة أو طــرف تابــع أو زميــل للبنــك لمــا هــو معــرف فــي الفقــرة  25-2أعــاه:

In relation to a Material Shareholder, director, or member of the
Management Committee of the Bank or an Affiliate as defined in clause
25.2, who is an individual:

والــدا ذلــك الشــخص ،أخــوه ،أختــه ،زوجتــه (أو او الــزوج اذا كان الشــخص أنثــى) ،ابــن أو ابنــة

)(i

فيمــا يتعلــق بشــخص طبيعــي يكــون مســاهم أساســي فــي البنــك أو عضــو فــي مجلــس اإلدارة

()i

(أي عائلــة (الشــخص الطبيعــي)؛

()ii
(ب)

25.3 Associate means

that individual's parent, brother, sister, spouse or child (together the
;)individual's family
any company controlled by the individual or the individual’s family.

أي شركة يسيطر عليها الشخص الطبيعي أو عائلة الشخص الطبيعي.

فيمــا يتعلــق بشــخص معنــوي الــذي يكــون مســاهم أساســيا فــي البنــك ،أي شــخص يســيطر
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن ذلــك المســاهم ،أو يســيطر المســاهم عليــه بطريقــة مباشــرة
أو غيــر مباشــرة أو يكــون تحــت الســيطرة المشــتركة مــع ذلــك المســاهم.

)(a

)(ii

in relation to a Material Shareholder, which is a company, any other party
that directly or indirectly controls or is controlled by or is under common
control of the same entity.

)(b

 25.4يقصــد بالســيطرة بــأن الشــخص يمتلــك بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة القــدرة علــى توجيــه اإلدارة و

25.4 Control means that a person possesses, directly or indirectly, the power to
direct or cause the direction of the management and policies of the other party,
whether through the ownership of voting shares, by contract or otherwise, and
'controls' and 'controlled' shall be interpreted accordingly.

 25.5يقوم العميل بإبالغ البنك إذا كان طرف ذا صلة في أي وقت طوال فترة تعامالته مع البنك.

25.5 The Customer will inform the Bank if it is a Related Party at all times throughout
his dealings with the Bank.

 25.6يحتفــظ البنــك بحــق طلــب معلومــات إضافيــة مــن العميــل والتــي يعتقــد بأنهــا مطلوبــة لكــي يقــرر إذا

25.6 The Bank reserves the right to request additional information from the
Customer which it believes is required in order to determine whether the Customer
is a Related Party.

سياســات الطــرف المعنــي ســواء مــن خــال تملــك اســهم تتمتــع بحــق األقتــراع أو بموجــب عقــد أو بخــاف
ذلــك وتفســر كملــة " يســيطر" و " تســيطر علي ـه" وفق ـ ًا لذلــك.

مــا كان العميــل طرفـ ًا ذا عالقــة.

 .26الزكاة

26. ZAKAT

ال لوحده عن دفع الزكاة المستحقة على أمواله.
يكون العميل مسؤو ً

The Customer shall be solely responsible for paying the Zakat due on his funds.

27. NO WAIVER

 .27عدم التنازل
فــي حالــة عــدم تنفيــذ البنــك فــي أي وقــت مــن األوقــات أي بنــد أو التــزام مبيــن فــي هــذه الشــروط واألحــكام
بشــكل كامــل أو فــي حالــة تأخــر البنــك فــي تنفيــذه ،ال يعتبــر ذلــك التنفيــذ الجزئــي أو التأخــر فــي التنفيــذ
ال عــن حقــه أو تخليـ ًا عــن تنفيــذه بشــكل كامــل فــي وقــت الحــق.
تنــاز ً

If the Bank does not at any time exercise the full implementation of any clause
or obligation set out in this terms and conditions, or if the Bank delays the
implementation thereof, the same shall not be considered to be a waiver of its right
or abandonment of the full implementation at a subsequent time.

 .28معلومات العميل

28. CUSTOMER INFORMATION

 28.1تعتبــر دفاتــر وســجالت وحســابات البنــك قطعيــة وملزمــة .وتعتبــر أيــة شــهادة أو وثيقــة مطبوعــة أو

28.1 The Bank’s books, records and accounts shall be conclusive and binding. Any
certificate, printout or statement of account issued by the Bank shall be final and
conclusive evidences against the Customer of the correctness thereof in any legal
proceedings or otherwise.

 28.2يلتــزم العميــل التــزام دائــم بتقديــم جــواز ســفر وتأشــيرة ســارية (بالنســبة للعمــاء األفــراد) والرخــص

28.2 The Customer shall have an on-going obligation to provide the Bank with
valid passport, visa and permit copies (in the case of Individual Customers) and
trade licenses, company permits (in the case of Corporate Customers) as may be
requested by the Bank. The Bank reserves the right to suspend or terminate its
services to the applicable Customer if the documents are not provided.

 28.3يقــر العميــل ويوافــق علــى أنــه يمكــن تســجيل المكالمــات الهاتفيــة الصــادرة عــن أو التــي يســتلمها

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

 28.4يقــر العميــل ويوافــق علــى أنــه يمكــن للبنــك االحتفــاظ أو تحويــل أو معالجــة أو تخزيــن بياناتــه ومعلوماته

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

 28.5يقــر العميــل ويوافــق علــى أنــه يمكــن للبنــك اســتخدام خدمــات المقاوليــن مــن الغيــر وأنــه يمكــن بذلــك

28.5 The Customer acknowledges and agrees the Bank may utilise the services of
third party contractors and that any such third party may have access to the Bank’s
books and records including information regarding the Customer and the Account.

 28.6يوافــق العميــل بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء علــى أن يكشــف إلــى ويبلــغ البنــك و/أو مســؤوليه و/أو

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

ا نهائيــ ًا وقطعيــ ًا ضــد العميــل بخصــوص صحتهــا فــي أيــة دعــوى
كشــف حســاب صــادر عــن البنــك دليــ ً
قضائيــة أو غيــر ذلــك.

التجاريــة وتصاريــح الشــركات (بالنســبة للعمــاء مــن الشــركات) حســبما يتطلــب البنــك ذلــك .يحتفــظ البنــك
بحــق تعليــق أو إنهــاء خدماتــه إلــى العميــل المعنــي فــي حالــة عــدم تقديــم المســتندات.

وذلــك لحمايــة مصلحــة العميــل والبنــك.

وســجالته بصيغــة إلكترونيــة أو علــى ميكــرو فيلــم أو طــرق أخــرى (بمــا فــي ذلــك فــي مراكــز معالجــة البيانــات
وقواعــد البيانــات خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة) كمــا يوافــق علــى أن الرســائل والبرقيــات ورســائل التلكــس
والفاكــس والمايكــرو فيلــم واألشــرطة والنســخ المطبوعــة مــن الكمبيوتــر والصــور الضوئيــة التــي يعرضهــا
ا قطعيـ ًا علــى صحــة مضمونهــا.
البنــك كمقتطفــات مــن ملفاتــه أو دفاتــره أو ســجالته أو حســاباته دليـ ً

الطــرف الثالــث الدخــول إلــى دفاتــر وســجالت البنــك بمــا فــي ذلــك المعلومــات بخصــوص العميــل والحســاب.

موظفيــه و/أو وكالئــه بأيــة صفــة مهمــا كان نوعهــا عــن أيــة معلومــات فيمــا يتعلــق بالعميــل وحســابه
المفتــوح لــدى البنــك (بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر األرصــدة الدائنــة والودائــع لــدى البنــك وتاريــخ الحســاب
والمعلومــات األخــرى المتعلقــة بالعميــل) كمــا يعتبــره البنــك و/أو موظفيــه و/أو وكالئــه مناســب ًا وفــق
خيــاره المطلــق:
( أ)

المكتــب الرئيســي للبنــك أو أي مــن مكاتبــه التمثيليــة أو الشــركات الفرعيــة التابعــة لــه أو
الجهــات المرتبطــة بــه أو فروعــه فــي أي اختصــاص قضائــي وأيــة شــركات ذات صلــة تابعــة للبنــك؛

(ب)

مقدمــي الخدمــات بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن كلفهــم البنــك بمهــام تشــغيلية والتــي يمكــن

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

أي شخص (أشخاص) يتنازل له البنك بشكل فعلي أو محتمل عن أي من حقوقه أو التزاماته؛

;any actual or potential assignee(s) of any rights or obligations of the Bank

أن ينخــرط بهــا البنــك تنفيــذ ًا ألي مــن أعمالــه أو عملياتــه (بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر أجهــزة
الصــراف اآللــي أو مقدمــي الشــبكات اآلخريــن) داخــل أو خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة والذيــن
يكــون عليهــم التــزام بالســرية تجــاه البنــك؛
(ج)

the Bank’s head office, any of its representative offices, subsidiaries,
affiliates and branch in any jurisdiction and any related corporations of the
;Bank

800 6667
noorbank.com
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(د)

أي ضامن أو راهن من الغير أو مقدم ضمان؛

(ه)

أستجابة ألي طلب من أي طرف ثالث كمرجع؛

(و)

أي محاميــن ومحاســبين أو مستشــارين مختصيــن آخريــن يتصرفــون عــن البنــك و/أو الــوكالء

any solicitors or accountants or other professional advisors acting for the
;Bank and/or agents and independent contractors

(ز)

أية هيئة تنظيمية أو مالية أو إشرافية أو حكومية في أي اختصاص قضائي.

any regulatory, fiscal, supervisory or governmental authority in any
jurisdiction; and/or

)(g

(ح)

أي شخص (أشخاص) أخرين يعتبر البنك أن في مصلحته الكشف لهم عن تلك المعلومات.

any other person(s) which the Bank considers, is in its interest to make
such disclosure.

)(h

والمقاوليــن المســتقلين؛

;any guarantor, third party pledgor or security provider

)(d

;in response to any request from a third party for a reference

)(e
)(f

لــن يقــدم العميــل أيــة مطالبــة ويتنــازل عــن الحــق فــي تقديمهــا ضــد البنــك بخصــوص أيــة خســارة أو ضــرر أو

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

 28.7إن البنــك هــو المالــك الحصــري ألي أدوات إجــراءات التعريــف و تحديــد الهويــة التــي يســتخدمها

28.7 The Bank is the exclusive owner of any Identification Facilities used by the
Customer to access services provided by the Bank.

إصابــة يتعــرض العميــل لهــا أو يدعيهــا نتيجــة مثــل ذلــك الكشــف أو اإلبــاغ.

العميــل للحصــول علــى الخدمــات المقدمــة مــن البنــك.

 .29تحديد المسؤولية

29. LIMITATION OF LIABILITY

ال عــن أي خســارة أو ضــرر يتكبــده العميــل كنتيجــة أي إخفــاق
يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤو ً
فــي تنفيــذ دفعــة لمســتفيد أو تنفيــذ تعليمــات العميــل فــي حالــة الحجــز علــى الحســاب بموجــب أمــر مــن
المحكمــة أو تجميــده ألي ســبب مــن األســباب.

The Customer acknowledges that the Bank shall not be liable for any loss or
damage suffered by the Customer as a result of any failure by the Bank to make a
Payment to a Beneficiary or to carry out the Customer’s instructions if the Account
was attached by a court order or is blocked or frozen for whatever reason.

 .30القوة القاهرة

30. FORCE MAJEURE

يقتصــر االلتــزام بدفــع أيــة مبالــغ مودعــة لــدى البنــك علــى دفعهــا مــن قبــل الفــرع الــذي تــم فتــح الحســاب
ال عــن عــدم قدرتــه علــى ســدادها مــن خــال ذلــك الفــرع بســبب القيــود علــى
فيــه ،ولــن يكــون البنــك مســؤو ً
التحويــل أو الصــرف أو المصــادرة أو التحويــل غيــر الطوعــي أو حــاالت الحــرب أو الحــرب األهليــة أو األســباب
المشــابهة األخــرى خــارج نطــاق ســيطرة البنــك .وفــي هــذه الحالــة ،لــن يكــون أي مكتــب أو فــرع آخــر أو شــركة
فرعيــة تابعــة للبنــك أو جهــة مرتبطــة بــه أخــرى مســؤولين تجــاه العميــل.

The obligation to pay any amounts deposited with the Bank is limited to payment
by the branch at which the Account is maintained, the Bank shall not be liable
for its inability to pay from such branch due to restrictions on convertibility or
transferability, requisitions, involuntary transfers, acts of war or civil strife or other
similar causes beyond the Bank’s control. In such event no other office, branch,
subsidiary or affiliate of the Bank shall be responsible or liable to the Customer.

 .31التعديالت

31. AMENDMENTS

يحتفــظ البنــك فــي جميــع األوقــات بحــق اإلضافــة أو تعديــل أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام وفقـ ًا لحريتــه
المطلقــة .وتكــون هــذه التغييــرات نافــذة عنــد إخطــار العميــل بهــا .ويعتبــر العميــل بأنــه قــد قبــل مثــل تلــك
التعديــات إذا مــا اســتمر العميــل فــي اســتخدام خدمــات البنــك بعــد اإلشــعار.

The Bank reserves the right at all times to supplement, amend, or vary these Terms
and Conditions at its sole discretion. Any such change shall be effective upon notice
to the Customer. The Customer shall be deemed to have accepted such amendments
if the Customer continues to use the Bank’s services after such notice.

32. NOTICES

 .32اإلشعارات
 32.1مــا لــم ينــص بخــاف ذلــك فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،يعتبــر أي إشــعار أو رســالة مقدمــة إلــى العميــل

32.1 Unless otherwise specifically provided for herein, any notice or communication
posted to the Customer at the address stated in the Account Opening Form shall
be deemed to have been duly received by the Customer seven (7) days after the
date of posting of the same. The Bank shall not be liable for any delay or loss of mail.
Notification of any change of address of the Customer shall not be binding on the
Bank until the Bank’s records have been amended.

 32.2إذا كان مطلوب ـ ًا مــن البنــك تقديــم إشــعار إلــى العميــل بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام ،يعتبــر ذلــك

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

ال بعــد ســبعة ( )7أيــام مــن
علــى العنــوان المذكــور فــي نمــوذج فتــح الحســاب علــى أن العميــل اســتلمه أصــو ً
ال عــن أي تأخيــر فــي تســليم البريــد أو فقدانــه .ولــن يكــون اإلشــعار
تاريــخ إيداعــه بالبريــد .ولــن يكــون مســؤو ً
بــأي تغييــر فــي عنــوان العميــل ملزمـ ًا للبنــك حتــى تاريــخ تعديــل ســجالت البنــك وفقـ ًا لذلــك التغييــر.

اإلشــعار صحيحـ ًا وملزمـ ًا للعميــل فــي حالــة عرضــه فــي فــروع البنــك أو علــى موقعــه علــى شــبكة اإلنترنــت أو
فــي حالــة إرســاله بالبريــد أو مــن خــال أو عــن طريــق الفاكــس أو عــدا ذلــك إخطــار العميــل بــه ( )SMSخدمــة الرســائل
القصيــرة فــي كشــف الحســاب أو بأيــة وســيلة إلكترونيــة أخــرى.

33. SHARI’A REQUIREMENTS

 .33متطلبات الشريعة
يقــر العميــل ويوافــق علــى أن هــذه الشــروط واألحــكام تخضــع لمتطلبــات الشــريعة اإلســامية كمــا تطبقهــا
وتفســرها هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للبنــك مــن وقــت آلخــر.

The Customer acknowledges and agrees that these Terms and Conditions shall be
subject to the Shari’a requirements as applied and interpreted by the Bank’s Fatwa
and Shari’a Supervisory Board from time to time.

 .34األموال الشرعية

34. LEGITIMATE FUNDS

يحــق للبنــك تجميــد أيــة أمــوال فــي الحســاب أو اتخــاذ أي إجــراء ضــروري آخــر إذا اعتقــد البنــك أن األمــوال تــم
الحصــول عليهــا بوســائل غيــر قانونيــة أو نشــأت عــن عمليــة غيــر قانونيــة .ويعتبــر رأي البنــك بهــذا الخصــوص
قطعيــ ًا .كمــا يمكــن للبنــك اإلبــاغ عــن أيــة عمليــة تبيــض أمــوال و/أو عمليــات غيــر قانونيــة و/أو عمليــات
مشــبوهة فــي الحســاب إلــى الســلطات داخــل أو خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ويلتــزم البنــك بكافــة
قوانيــن ولوائــح مكافحــة تبيــض األمــوال النافــذة وســارية المفعــول عليــه مــن وقــت آلخــر ويمكنــه وفــق
خيــاره الخــاص طلــب الحصــول علــى تفاصيــل أو معلومــات إضافيــة عــن العميــل و/أو الحســابات وتقديــم تلــك
التفاصيــل أو المعلومــات إلــى الســلطات التنظيميــة المعنيــة بالعمليــات المذكــورة .لــن يتحمــل البنــك أيــة
مســؤولية عــن التأخــر فــي تنفيــذ العمليــات فــي حالــة عــدم تقديــم المعلومــات المطلوبــة مــن العمــاء فــي
الوقــت المطلــوب.

800 6667
noorbank.com

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

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates
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 القانون النافذ واالختصاص القضائي.35

35. GOVERNING LAW AND JURISDICTION
35.1 These Terms and Conditions shall be governed by and construed in all
respects in accordance with the laws of the Emirate of Dubai and the federal laws
of the UAE to the extent they do not conflict with the rules and principles of Shari’a
as interpreted by the Bank’s Shari’a Supervisory Committee. The Dubai Courts shall
have exclusive jurisdiction in respect of any disputes arising herefrom.

 تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر فــي كافــة الجوانــب وفقــ ًا لقوانيــن إمــارة دبــي والقوانيــن35.1

35.2 Submission to the jurisdiction of the courts of Dubai shall not limit the right
of the Bank to bring proceedings against the Customer in any other court of
competent jurisdiction.

 لــن يحــد االختصــاص القضائــي لمحاكــم دبــي مــن حــق البنــك فــي رفــع الدعــاوى ضــد العميــل أمــام أيــة35.2
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االتحاديــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى الدرجــة التــي ال تتعــارض فيهــا مــع مبــادئ الشــريعة كمــا
تفســرها لجنــة الرقابــة الشــرعية للبنــك ويكــون لمحاكــم دبــي اختصــاص قضائــي حصــري فــي نظــر أيــة نزاعــات
.تنشــأ عــن أو بخصــوص هــذه الشــروط واألحــكام

 اإلمارات العربية المتحدة, دبي8822 ب. ص,)ع.م.نور بنك (ش
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

.محكمــة مختصــة أخــرى

800 6667
noorbank.com

