بنـــك أبوظبـي األول ش.م.ع
األحكـام والشـروط العامـة للحسابـات اإلسالميـة
 .1الوضــع القانونــــي
بنكككك أبكككوظبي األول ش.م.ع "البنـــك") هكككو بنكككك مكككرخص وخاضكككع لتنظكككيم مصكككرف
كره الرئيسكككي ص.ب  ،6316أبكككوظبي،
اإلمكككارات العربيكككة المتحكككدة المرككككزي .عنكككوان مقكك ّ
اإلمارات العربية المتحدة.
 .2عالقــة العمــالء بالبـنــك
ّ 1-2
إن األحكككام والشككروط التاليككة ،وتعككديالتها مككو و ك آلخككر "الشــروط العامــة") هككي التككي
ي شكككخص طبيعككي أو اعتبككاري "العميــــ ") يطلكك تكككو ير
تحكككم العال ككة بككيو البنككك وأ ّ
ي خدمات إسالمية يطرحها البنك.
حساب إسالمي أو أ ّ
 2-2تتضككمو ائمككة المصككطلحات تعريفككا ل للمصككطلحات المكتوبككة بخكك اكككو والمسككتخدمة ككي
الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة ،وعنككد اسككتخدام تلككك المصككطلحات مككو بكك البكككنك ككي
ي مكككو المسكككتندات أو االتفا يكككات الخاصك كة بالبككككنك أو كككي
ي مككككان آخكككر ،سكككوا لف كككي أ ّ
أ ّ
مو عككه االلكترونككي ،يكككون لهككا المعككاني الموضككحة ككي ائمككة المصككطلحات مككا لككم يككت ّم
تخصيص معنى آخر لها ضمو سياق استخدامها.
ي إشككارة إلككى "الشــروط العامــة" ككي جميككع المسككتندات الخاصككة بالبكنككككك ،بمككا ككي تلكككك
 3-2أ ّ
الطلبكككات ،نمكككاتل الطلبكككات ،تفويضكككات الحسكككابات ،اإلعالنكككات ،اإلخطكككارات ،الكتيّبك كات،
الجككداول ،االتفا يككات أو ريرهككا مككو المسككتندات األخككر  ،تكككون إشككارة إلككى ه ك ه الشككروط
العامة.
 4-2تشككك هكك ه الشككروط العامككة جككزفا ل ال يتجككزأ مككو اتفا يككة البنككك المتوا قككة مككع الشككريعة
ي خدمككة إسككالمية إلككى العميكككك  ،ومككا لككم يككت ّم
اإلسككالمية لفككتح حسككاب إسككالمي أو تقككديم أ ّ
اسكككتؤنا ها صكككراحةل ،تنطبكككل علكككى جميكككع الحسكككابات اإلسكككالمية أو الخكككدمات اإلسكككالمية
التي يت ّم تو يرها للعميكك .
 5-2تخضككع العال ككة القانونيككة والتعا ديككة بككيو البنككك والعميكك للشككروط اإلسككالمية تات الصككلة،
ي مبكككا توجيهيكككة تصكككدر عكككو
كمكككا أنهكككا تخضكككع كك ك لك للطلك ك  ،جكككدول الرسكككوم ،وأ ّ
ي اتفا يه أو وثيقة أخر د يحد ها البنككك له ا الغرض.
البكنككك ،وك لك أل ّ
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ي شككككككروط
ي تعكككارض أو تضكككارب بكككيو هككك ه الشكككروط العامكككة وأ ّ
 6-2كككي حكككال وجكككو أ ّ
إسككالمية خاصككة ،تكككون السككيا ة للشككروط اإلسككالمية الخاصككة ضككمو حككدو التعككارض أو
التضارب الم كور و يما يتعلل بالخدمة اإلسالمية المحد ة.
 7-2حالمككا يقككوم العمي ك بفككتح حسككاب إسككالمي ،أو بتقككديم أو تو يككع طل ك أو بخككالف تلككك حالمككا
يباشكككر إلكككى اسكككتخدام إحكككد الخكككدمات اإلسكككالمية ،يُعتبكككر أنكككه كككد اطلكككع علكككى الشكككروط
اإلسالمية تات الصلة وأنه همها ووا ل على االلتزام بها.
 .3طلـــب خدمــة إسالميـــة
أهليك كة الحصكككول عليهكككا والشكككروط واجبكككة
ي خدمكككة إسكككالمية ومعكككايير ّ
 1-3يخضكككع تكككو ّر أ ّ
يوك
التطبيككل بشككهنها لقككرار البنككك وللقككوانيو المعمككول بهككا .يحككل للبكنككككك أن يقككوم ككي أ ّ
بتعككدي خدمككة إسككالمية مككا ،أو تحوي ك حسككاب إسككالمي إلككى ككة أخككر أو نككوع آخككر مككو
ي سب مهما كان.
الحسابات اإلسالمية ،وتلك أل ّ
 2-3يقككدّم البنكككك كا كككة الخكككدمات اإلسكككالمية بنكككا لف علكككى سكككلطته التقديريكككة الوحيكككدة والمطلقكككة،
ي مسكككيولية أو ررامكككة
ي و ككك و ون أن
ّ
يتحمككك أ ّ
ويحكككتفح بحقكككه كككي أن يقكككوم كككي أ ّ
ي خدمككة إسككالمية أو بككر ت االسككتمرار ككي تقككديمها .وحيؤمككا يكككون تلككك
بككر ت تقككديم أ ّ
ي
ّ
مصككرحا ل بككه بموجكك القككانون واجكك التطبيككل ،يبكك ل البنككك أ صككى جهككو ه لتبريككر أ ّ
ر ت أو عدم استمرارية مو ه ا القبي .
ي خدمككة إسككالمية يككت ّم تو يرهككا للعميكككك شخصككية للعميكك تاتككه وخاصككة بككه ،لكك ا
 3-3تكككون أ ّ
ي الشككخص الكك ي
عليككه أن يخطككر البنككك ككورا ل ككي حككال لككم يكككو هككو المسككتفيد النهككائي أ ّ
يتحمكك المخككاطر التجاريككة أو اال تصككا ية)
يحقككل مكسككبا ل تجاريككا ل أو منفعككة ا تصككا ية ويأو
ّ
ي تعليمككات تككرتب بتلككك
ي خدمككة إسككالمية ،أو ككي حككال لككم يكككو هككو الكك ي أصككدر أ ّ
مككو أ ّ
الخدمة حتى لو كان الحالة ك لك بالنسبة لمعاملة واحدة ق .
 .4اإلقــــــرارات والضمانــــــات
ي
 1-4مككو خككالل ككتح حسككاب إسككالمي ،أو تقككديم طلكك أو التو يككع عليككه ،أو الموا قككة علككى أ ّ
شكككروط إسكككالمية تات صكككلة أو وثيقكككة ضكككمان أو بخكككالف تلكككك عنكككد اسكككتخدام خدمكككة
كر ك ك ّ طككرف تات صككلة ككككك ّ منهككككا "إقـــــرار إسالمــــي عــــام") ويضمككككو
إسككالمية ،يقك ّ
للبنكككك مككا يلككي:
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أ)

ي طككرف تات صككلة كيانككا ل اعتباريككال) أنككه مسكك ّج و ككائم حسكك األصككول
إتا كككان أ ّ
ويتمتككع بوضككع ائتمككاني سككليم ككي كا ككة وائككر االختصككاص القضككائي التككي يُطلكك
منككه التواجككد يهككا وأنككه يتمتككع بسككلطة امككتالة أصككوله ومزاولككة أنشككطته علككى النحككو
ال ي يقوم بمزاولتها عليا ل؛

ب) ّ
أن االلتزامكككات العائكككدة لكككك ّ طكككرف تي صكككلة بموجككك الشكككروط اإلسكككالمية تات
الصكككلة هكككي بالفعككك التزامكككات تلكككك الطكككرف تات الصكككلة القانونيكككة والصكككحيحة
والملزمكككةّ ،
ي خكككدمات إسكككالمية ال يكككي ّي إلكككى
وأن أ اف تلكككك االلتزامكككات وتقكككديم أ ّ
ّ
متطلكك واجكك التطبيككل يخضككع لككه الطككرف
ي ككانون ،عقككد أو
انتهككاة أو مخالفككة أ ّ
ي
ي طككرف تات صككلة بمككا ككي تلككك إن كككان أ ّ
تات الصككلة أو تخضككع لككه أصككول أ ّ
طككرف تات صككلة كيانككا ل اعتباري كا ل) المسككتندات التهسيسككية الخاصككة ب ك لك الطككرف تي
الصلة)؛
ي طكككرف تات صكككلة كيانكككا ل اعتباريكككال) ّ
أن الطكككرف تات الصكككلة يتمتكككع
ل) إتا ككككان أ ّ
بسكككلطة إبكككرام وأ اف وتسكككليم الشكككروط اإلسكككالمية تات الصكككلة والمعكككامالت التكككي
تكككنص عليهكككا الشكككروط اإلسكككالمية تات الصكككلة ،وأنكككه كككد اتخك ك كا كككة اإلجكككرافات
الضككرورية للحصككول علككى التصككريح الككال م إلبككرام وأ اف وتسككليم تلككك الشككروط
والمعامالت؛
)

ّ
أن الطككرف تات الصكككلة كككد حصكك علككى كا كككة التصكككاريح أو التعليمكككات المطلوبكككة
يمككا يتعلككل بالشككروط اإلسككالمية تات الصككلة ويحككتفح بهككا بكامكك وتهككا وأثرهككا)
بمككا ككي تلككك تمكككيو تلككك الطككرف تات الصككلة مككو إبككرام بصككورة انونيككة التزاماتككه
الناشكك ك ة عككككو الشككككروط اإلسككككالمية تات الصككككلة وممارسككككة حقو ككككه واالمتؤككككال
ي طككرف تي صكككلة كيانككا ل اعتباريككال) لجعكك
اللتزاماتككه المرتبطككة بهكككا و إتا كككان أ ّ
الشروط اإلسالمية تات الصلة مقبولة كدلي ي بلد تهسيس تلك الكيان)؛

هك) ّ
ي طككرف تات صككلة أو التككي ككدّم بالنيابككة عككو
أن كا ككة المعلومككات التككي ككدّمها أ ّ
ي طكككرف تات صكككلة هكككي بتكككاريق تقكككديمها صحيحكككككة و يقك ككة ومكتملك ككة وريكككر
أ ّ
مضلّلة مو جميع الجوان الما ية؛
ي عقوبكككات أو حظكككر ا تصكككا ي أو
ي طكككرف تات صكككلة يخضكككع أل ّ
و) ّأنك كه ال يوجكككد أ ّ
مقككره
مختصككة وأنككه ال يقككع
ي سككلطة
ّ
ّ
مككالي أو تجككاري منفكك أو مفككروض مككو بكك أ ّ
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ي
ي بلككد أو إ لككيم يخضككع أل ّ
أو مكككان تهسيسككه أو تنظيمككه أو تواجككده أو إ امتككه ككي أ ّ
عقوبات أو حظر ا تصا ي أو مالي أو تجاري؛
ي اتفا يكككة أو وثيقكككة ملزمكككة
ي حكككدو أو ظكككرف يشكككك إخككالال بموجكك أ ّ
) ال يوجكككد أ ّ
ي مو أصول الطرف تات الصلة؛
ي طرف تي صلة أو تخضع لها أ ّ
أل ّ
ح) ّ
أن التزامككات الككد ع الناشكك ة عككو الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة والمترتبككة علكككى
كك ّ طككرف تات صككلة هككي علككى األ ك متسككاوية مككع مطالبككات جميككع ائنيككه اآلخككريو
ريكككر المضكككمونيو وريكككر مخفضكككي األولويكككة ،باسكككتؤناف االلتزامكككات التكككي يفضكككلها
ي طكككرف تات صكككلة كيانكككا ل اعتباريكككال) والتكككي
القكككانون بشكككك إلزامكككي إتا ككككان أ ّ
تنطبل على الشركات بصورة عامة؛
ي عككو ضككائية أو تحكككيم أو إجككرافات
ط) أنّ كه لككم تككت ّم مباشككرة أو التهديككد بمباشككككرة أ ّ
ي
ي محكمككة أو هي ككة تحكككيم أو وكالككة علككى ح كدّ أ ض ك علككم واعتقككا أ ّ
إ اريككة أمككام أ ّ
ي طككرف تات صككلة والتككي مككو المحتمكك بشككك معقككول
طككرف تات صككلة) ضككد أ ّ
أن يصككدر بهككا ككرار سككلبي ككي حقككه ،وإتا صككدر هكك ا ككرار ،مككو المحتمك بمعقوليككة
أن يكون لها تهثير سلبي جوهري عليه؛
ي) ّ
ي
أن الطكككرف تات الصكككلة لكككيس مفلسك كا ل أو معسكككرا ل أو بخكككالف تلككككك يعكككاني مكككو أ ّ
صعوبات مالية؛
ة) ّأنككه لكككم ت ُتخكك أو تُباشكككر أو يُهكككد علكككى حككدّ أ ضكك علكككم واعتقكككا أي طكككرف تات
ي طككرف
ي عككاو أو إجككرافات انونيككة بمككا ككي تلككك إتا كككان أ ّ
صككلة) باتخككات أ ّ
ي إجككرافات ميسسككية) أو إجككرافات أو تككدابير أخككر
تات صككلة كيانككا ل اعتباريككال) أ ّ
ي
ي طكككرف تات صكككلة بسكككب إ السكككه أو خضكككوعه للحك ك ّ إتا ككككان أ ّ
كككي حكككل أ ّ
طككرف تات صككلة كيانككا ل اعتباريككال) أو تصككفيته أو ّ
حلككه أو إ ارتككه أو إعككا ة تنظيمككه
ي مككو ائنيككه أو تكك ّم تعيككيو
أو إبرامككه تسككوية أو صككلح أو تنككا ل أو ترتيبككات مككع أ ّ
حكككارض ضكككائي أو مسكككيول إ اري أو حكككارض إ اري أو أمكككيو أو مسكككيول مماثك ك
علكككى أصكككوله أو إيرا اتكككهّ ،
وأن إبرامكككه وأ ائكككه اللتزاماتكككه الناشك ك ة عكككو الشكككروط
ي مكككو اإلجكككرافات أو التكككدابير
اإلسكككالمية تات الصكككلة لكككو يتسكككب كككي مباشكككرة أ ّ
الم كورة أعاله؛
ي طرف تات صلة كيانا ل اعتباريال):
ل) إتا كان أ ّ
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المحاسككبية المقبولككة عموم كا ل

 )1أنككه ت ك ّم إعككدا بياناتككه الماليككة األخيككرة و ق كا ل للمبككا
التي يت ّم تطبيقها بصورة مستمرة؛
 )2أن بياناتكككه الماليكككة األخيكككرة ّ
تمؤكك بصكككورة منصكككفة وضكككعه المكككالي وعملياتكككه
خالل السنة المالية المعنية؛ و
ي تغييككر سككلبي جككوهري علككى أعمالككه أو وضككعه المككالي منكك
 )3أنككه لككم يطككرأ أ ّ
تاريق إعدا بياناته الماليكككة األخيكككرة؛
م)

ي طككرف تات صككلة أمككر باإلعسككار ،ولككم يصككدر ككي حقككه
أنّ كه لككم يصككدر ككي حككل أ ّ
ي أحكام أو مراسيم أو أوامر بصفته مديو؛
أ ّ

ي طككرف تات صككلة انتهاكككا ل للقككوانيو أو األنظمككة علككى نحككو مككو
ن) ّأنككه لككم يرتككك أ ّ
شهنه أو مو المحتم بشك معقول أن ينشه عنه تهثير سلبي جوهري؛
ي نزاعككات ع ّماليككة ائمككة حاليككا ل أو علككى
ي طككرف تات صككلة أ ّ
ض) ّأنككه ال يوجككد ضككدّ أ ّ
حككدّ أ ضكك علمككه واعتقككا ه بعككد استفسككاره بحككرص وعنايككة وحسكك األصككول))
ُمهككدّ بهككا مككو شككهنها أو مككو المحتمكك بشككك معقككول أن ينشككه عنهككا تككهثير سككلبي
جوهري؛
ع) ّ
أن ككك ّ طككرف تات صككلة ككد اطلككع علككى و هككم بد ككة جميككع البيانككات إن ُوجككدت)
ي
التكككي كككدمها البنككك وك لككككك جميكككع األحككككام والشكككروط والمخكككاطر المرتبطكككة بكككه ّ
خدمة إسالمية يقدمها البنك؛
ف) ّ
ي معلومكككات
أن الطكككرف تات الصكككلة ال
ّ
ي إ كككرارات أو إ كككا ات أو أ ّ
يعكككول علكككى أ ّ
أخككر مقدّمككة مككو جان ك البكنكككك علككى أنهككا مشككورة انونيككة أو تنظيميككة أو ضككريبية
أو لالمتؤككال للشككريعة اإلسككالمية أو محاسككبية ،وأن البكككنك ككد أبلككك ككك ّ طككرف تات
صككلة بضككرورة الحصككول أو أنككه ككد حصكك بالفع ك ) حيؤمككا ينطبككل ،علككى مشككورة
انونية وتنظيمية وضريبية ولالمتؤال للشريعة اإلسالمية ومحاسبية مستقلة؛
ص) ّ
أن ككك ّ طككرف تات صككلة ككام بتقيككيم الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة وينبغككي عليككه
الحصول ،إلى الحد المطلوب ،على مشورة االمتؤال للشريعة اإلسالمية بشهنها؛
أن ككك ّ طككرف تات صككلة يوا ككل أيضككا ل علككى ّ
ق) ّ
أن ككك ّ مككو الحسككابات اإلسككالمية ويأو
الخككدمات اإلسككالمية الممنوحككة أو المزمككع منحهككا هككي متوا قككة مككع مبككا الشككريعة
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ّ
ي اعتككراض علككى ّ
ي حسككابات إسككالمية
اإلسككالمية،
أن أ ّ
وييك كد أنككه لككو يقككوم بتقككديم أ ّ
ويأو خدمات إسالمية متعارضة مع الشريعة اإلسالمية؛
ر) ّ
كرف بصككفته األصككي  ،ولككيس وكككيالل عككو الغيككر ،ككي
أن ك ك ّ طككرف تات صككلة يتصك ّ
جميع تعامالته مع البنك؛ و
ي
ي خككدمات إسككالمية ويأو حسككابات إسككالمية أل ّ
ي طككرف تات صككلة أ ّ
ش) أال يسككتخدم أ ّ
ررض مو شهنه انتهاة مبا الشريعة اإلسالمية أو القانون.
ي خدمككة
 2-4يعتبككر ك ك ّ إ ككرار أو ّ
ي شككروط إسككالمية خاصككة يمككا يتعلككل ب كه ّ
تعه كد مح كدّ ككي أ ّ
إسككالمية بمؤابكككة إ ككرار إسكككالمي خكككاص يمككا يتعلكككل بتلكككك الخدمككة اإلسكككالمية "اإلقـــرار
اإلسالمي الخاص").
كررة ككي كك ّ يككوم طيلكة المكدّة التكي يكككون الحسككاب
 3-4تعتبكر كك ّ مكو اإل ككرارات اإلسكالمية متكك ّ
اإلسككالمي مفتوحكا ل يهككا أو يقكدّم البنككك خدمككة إسككالمية خاللهككا إلككى العميك حتككى ييكككد البنككك
على اإليفاف بجميع االلتزامات على نحو كام ورير اب للنقت.
يقككر ككك ّ طككرف تات صككلة ّ
ي
أن البنككك
4-4
ّ
ّ
يعككول علككى اإل ككرارات اإلسككالمية عنككد إبرامككه أ ّ
شروط إسالمية تات صلة مع تلك الطرف تات الصلة.
ي و كك ،
ي مككو اإل ككرارات اإلسككالمية ريككر صككحيحة أو أصككبح ككك لك ككي أ ّ
 5-4إتا كانكك أ ّ
يتو ّج على الطرف تات الصلة إخطار البنك على الفور.
 .5الشــروط العامـــة للحسابات اإلسالميـــة
 1-5يجككو للعميكك ككتح حسككاب إسككالمي واحككد أو أكؤككر ،مككع مراعككاة الشككروط اإلسككالمية تات
الصككلة .عككالوة علككى تلكككك ،يجككو للبكككنك أن يسككتلزم مككو العميكك ككتح حسككاب إسككالمي
معككيّو لغككرض تككو ير خدمككة إسككالمية معينككة .ومككع مراعككاة حككل البنككك ككي مكك وتوحيككد
الحسككابات اإلسككالمية ،ككد يخضككع ككك ّ حسككاب إسككالمي لشككروط ومعككايير أهليككة مختلفككة.
ونتيجككة ل لكككك ،ككد يُطلكك مككو العميكككك اإليفككاف بالتزامككات معينككة مؤكك متطلبككات الحككدّ
األ نكككى للرصكككيد أو طلبكككات تغطيكككة الهكككام ) علكككى أحكككد الحسكككابات اإلسكككالمية بصكككرف
النظر عو تو ر رصيد ائو ي حساب إسالمي آخر.
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يتوجكك علككى العميكككك أن يقككدم للبكككنك جميككع النمككاتل والمسككتندات واإلثباتككات المتعلقككة
2-5
ّ
ي حسككاب إسككالمي والتككي ككد يطلبهككا البنككك ،علككى أن تكككون مقبولككة للبكككنك مككو ناحيككة
بفككتح أ ّ
الصككيغة والمضككمون .و ككي حككال ر ككت البنككك ككتح حسككاب إسككالمي وحيؤمككا يكككون تلككك
مصرحا ل به بموج القانون ،يب ل البنك أ صى جهو ه لتبرير تلك الر ت.
ّ
ي
3-5
ّ
ي تغييككر ككد يطككرأ علككى المعلومككات التككي ككدمها أ ّ
يتوج ك علككى العميككك إبككال البنككك بككه ّ
ي
ي خدمكككة إسكككالمية أو أ ّ
طكككرف تات صكككلة للبنكككك عنكككد كككتح حسكككاب إسكككالمي أو تقكككديم أ ّ
ي
وثككائل أخككر لهويككة العمي ك أو العنايككة الواجبككة ُ كدم إلككى البكككنك سككابقا ل ،يشككم تلكككك أ ّ
تغييككرات ككد تطككرأ علككى اسككم الطككرف تات الصككلة أو مسككتنداته التعريفيككة أو عنوانككه أو
ي إتا ككككان كيانك كا ل اعتباريك كال) مسكككتندات تهسيسكككية لكككه وهيكليكككة مسكككاهمة
أر كككام هواتفكككه وأ ّ
ي مفوضككيو بككالتو يع
خاصككة بككه وحق كوق مسككتفيد حقيقككي عائككدة لككه وص كالحيات خاصككة بككه ّ
ي نمكككاتل ومسكككتندات إضكككا ية وإثباتكككات
لديككه) .يتوجكك علكككى العميككككك أن يقكككدم للبكنكككك أ ّ
أخككر حسككبما ككد يطلبككه البنككك يمككا يتعلككل بتلككك تغييككرات ،بالصككيغة والمضككمون المقبككوليو
ي تغييككرات إال عنككد اسككتالمها و بولهككا علي كا ل مككو ب ك
مككو ب ك البنككك .لككو يسككري مفعككول أ ّ
البكنك.
 4-5يتو ّج على العميكك إتا كان شخصا ل طبيعيال) إخطار البنك على الفور إتا:
قد العميكك وظيفته أو مصدر الدخ الرئيسي له؛ و
أ)
ب) قككد العميكك إ امتككه ككي ولككة اإلمككارات العربيككة المتحككدة أو كككان علككى وشككك أن
يفقدها.
قككرره ويخطككر بككه العميكك مككو و كك آلخككر ،مطالبككة هكك ا األخيككر
 5-5يجككو للبكككنك و ككل مككا ي ّ
ي حسككاب إسككالمي .يقككوم البكككنك بتحديككد مبلككك تلككك
بالحفككاظ علككى ح كدّ أ نككى للرصككيد ككي أ ّ
الحكدّ األ نككى للرصككيد وطريقككة احتسككابه ،ويجككو لككه تغييككر تلكككك اسككتنا ا ل إلككى نككوع الحسككاب
ي
اإلسككالمي .كمككا يجككو للبكككنك أيضكككا ل أن يفككرض رسككوما ل أو بخككالف تلكككك يككر ت تنفي ك أ ّ
تعليمات إتا عجز العميكك عو استيفاف شرط الحدّ األ نى للرصيد.
ي حسككاب إسككالمي و ككي حككال عككدم
 6-5يحككتفح البكككنك بحق كه و ّ
يفوض كه العميكككك ) ككي خصككم أ ّ
ي حسككاب
ي مبككالك لصككالح أ ّ
كفايككة الرصككيد ،أن يكشككا الحسككاب اإلسككالمي) ككي حككال ّي كد أ ّ
ي عطكك أو خلكك نككي أو
إسككالمي خككاص بالعميكككك نتيجككة لخطككه ككي نظككام الكمبيككوتر أو أ ّ
ي احتيككال مككو جانكك العميكككك أو الغيككر أو
خطككه بشككري أو خطككه ككي نظككام المقاصككة أو أ ّ
ي مسيولية على البكنك.
ي سب آخر ،ي ك ّ حالة ون أ ّ
أل ّ
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ي حسككاب
 7-5يجككو للبكككنك تخصككيص ر ككم تعريككا للعميكككك ويأو ر ككم حسككاب إسككالمي أل ّ
إسككالمي خككاص بالعميكككك  ،علككى أن تبقككى أر ككام التعريككا ه ك ه ملك كا ل للبكككنك ويظ ك البكنككككك
يو .
هو صاح الحل ي تعدي أو تغيير تلك األر ام ي أ ّ
 .6الحسابات اإلسالمية الخامدة
ي حسككاب إسككالمي عائككد للعميكك بمؤابككة حسككاب خامككد إتا لككم يككت ّم
 1-6يحككل للبكككنك أن يعتبككر أ ّ
يقي كدها البكنككككك) علككى
ي معككامالت سككح أو إيككداع بخككالف تلككك المعككامالت التككي ّ
إجككراف أ ّ
ي مككدة يحككدّ ها البكككنك مككو حككيو آلخككر وإيفككاف الحسككاب
تلككك الحسككاب اإلسككالمي خككالل أ ّ
اإلسككالمي العائككد للعميكك بشككروط الخمككو و قككا ل للقككانون واجكك التطبيككل .ويقككوم البكككنك
بإخطار العميكك بقراره باعتبار الحساب اإلسالمي خامدا ل.
 2-6كككي حكككال لكككم يتلكككل البنكككك ر ا ل مكككو العميك ك  ،يككككون البكنككككك مضكككطرا ل إلبكككال السكككلطات
المختص كة ،بمككا ككي تلكككك مصككرف اإلمككارات العربيككة المتحككدة المركككزي ،بقككراره باعتبككار
ّ
الحساب اإلسالمي خامدال.
ي حسككاب إسككالمي كحسككاب إسككالمي خامككد ،يكككون البكنككككك مضككطرا ل بموجكك
 3-6إتا ُ
صككنّا أ ّ
القككانون واج ك التطبيككل لتغييككر عنككوان المراسككالت بشككهن ه ك ا الحسككاب اإلسككالمي بغككت
ي شككروط إسككالمية خاصككة) و يمككا يكككون
ي أحكككام تتعككارض مككع تلكككك ككي أ ّ
النظككر عككو أ ّ
ي كشكككوف حسكككابات بشكككان هككك ا الحسكككاب
واجككك التطبيكككل عليكككه ،أو إيقكككاف إصكككدار أ ّ
اإلسالمي الخامد.
ي حسككاب
 4-6يكككون البكنكككك مضككطرا ل ككي ظككروف معينككة ،لتحوي ك مبككالك
ّ
مترص كدة ائنككة ككي أ ّ
ي أرصككدة أخككر ريككر مطالكك بهككا إلككى تككر حسككاب خامككد محفككوظ
إسككالمي خامككد أو أ ّ
لككد البكككنك أو مصككرف اإلمككارات العربيككة المتحككدة المركككزي .و ككي هكك ه الحككاالت ،لككو
ي عككات أربككاح حيؤمككا ينطبككل) مككو ب ك البنككك أو
ينككت عككو المبككالك واألرصككدة
ّ
المحولككة أ ّ
يتحمكك مصككرف اإلمككارات العربيككة
مصككرف اإلمككارات العربيككة المتحككدة المركككزي .ولككو
ّ
ي مسككيولية تجككاه العمي ك نتيجككة للتحوي ك الم ك كور بمككا ككي تلككك يمككا
المتحككدة المركككزي أ ّ
ي مطالبات تات صلة بالعائدات أو األرباح).
يتعلل به ّ
 5-6يجككو للعميكك إعا ة تشغي الحساب اإلسالمي الخامد عو طريل تقديم طل إلى البكنك.
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ي معككامالت علككى ه ك ا
ي حسككاب إسككالمي خام كد ،لككو يككت ّم تنفي ك أ ّ
 6-6إلككى أن يككت ّم إعككا ة تشككغي أ ّ
الحساب اإلسالمي ،باستؤناف معامالت تسجي يد ائو للحساب.
 .7الحسابات اإلسالمية المشتركة
 1-7الحسككاب اإلسككالمي المشككترة هككو عبككارة عككو حسككاب إسككالمي يُفككتح باسككم اثنككيو أو أكؤككر
مو األشخاص الطبيعييو أو اثنيو أو أكؤر مو الشخصيات االعتبارية.
ي واجكك
 2-7تخضككع إ ارة أ ّ
ي حسككاب إسككالمي مشككترة لتفككويت الحسككاب اإلسككالمي المعنكك ّ
التطبيككل علككى الحسككاب اإلسككالمي المشككترة .مككا لككم يككت ّم االتفككاق صككراحةل علككى خككالف تلكككك
ي ،ككإن ككتح وإ ارة الحسككاب اإلسككالمي المشككترة
ككي تفككويت الحسككاب اإلسككالمي المعنكك ّ
المفوض بالتو يع عو ك ّ منهم.
يستلزم تو يع ك ّ مو أصحاب الحساب اإلسالمي أو
ّ
 3-7يكككون ككك مككو أصككحاب الحسككاب اإلسككالمي المشككترة مسككيول علككى االتحككا واالنفككرا
تجككاه البنككك عككو سككدا واإليفككاف بجميككع االلتزامككات المسككتحقة أو المترتبككة بموج ك الحسككاب
ي مككو أصككحاب الحسككاب اإلسككالمي المشككترة
اإلسككالمي المشككترة .لككو يككت ّم إبككراف تمككة أ ّ
ي مما يلي:
ي طريقة به ّ
مو المسيولية ولو تتهثر ه ه األخيرة به ّ
ي التككزام مسككتحل لصككالح البكنكككك أو
أ) عككدم صككالحية أو بطككالن أو عككدم ابليككة تنفي ك أ ّ
أي كفالة أو ضمان معاملة ممنوح له بشان ه ا الحساب اإلسالمي المشترة؛
ي صككاح حسككاب إسككالمي مشككترة آخككر
ي ترتيبككات أخككر مككع أ ّ
ب) إعفككاف أو إبككرام أ ّ
أو طرف ثالث؛ أو
ي التزامكككات مسكككتحقة أو مترتبكككة بموجككك الحسكككاب اإلسكككالمي
ل) تعكككدي أو تمديكككد أ ّ
المشترة.
ي
ي حسكككاب إسكككالمي مشكككترة لإليفكككاف بكككه ّ
ي رصكككيد ائكككو كككي أ ّ
 4-7يحكككل للبككككنك اسكككتخدام أ ّ
ي واحككد
التزامككات مسككتحقة ككي تمككة جميككع أصككحاب الحسككاب اإلسككالمي المشككترة أو أ ّ
منهم.
 5-7ككي حككال و ككاة صككاح حسككاب إسككالمي مشككترة أو قدانككه لةهليككة القانونيككة أو خضككوعه
ي حالككة مماثلككة تككيثر عليككه ،يتعككيّو علككى ككك ّ
للتصككفية أو اإل ككالض أو اإلعسككار أو و ككوع أ ّ
مككو أصككحاب الحسككاب اإلسككالمي المشككترة اآلخككريو إخطككار البكككنك ضككمو مهلككة أ صككاها
عشككرة  )10أيككام مككو تككاريق و ككوع تلككك الحالككة .بمجككر اسككتالم تلككك اإلخطككار الخطككي أو
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عنككدما يصككبح البكككنك بخككالف تلكككك علككى علككم بو ككوع تلككك الحالككة ،تنطبككل أحكككام البنككد 31
الو اة أو قدان األهلية أو اإلعسار) على الحساب اإلسالمي المشترة.
 .8العقود المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
 1-8اعتمككا ا ل علككى نككوع الحسككاب اإلسككالمي ،يجككو
هيك مضاربة أو وكالة.

يككد و يعككة علككى أسككاض ككرض حسككو أو

يتعه كد البنككك أن يككد ع للعمي ك
ي حسككاب إسككالمي يسككتند علككى ككرض حسككوّ ،
 2-8يمككا يتعلككل بككه ّ
ي مبككالك مترصككدة ائنككة لكك لك الحسككاب اإلسككالمي بالكامكك  .يجككو للبنككك اسككتؤمار جميككع
أ ّ
األمكككوال المترصكككدة ائنكككة لك ك لك الحسكككاب اإلسكككالمي بمكككا يتوا كككل مكككع مبكككا الشكككريعة
ي إيككرا ات
وبالطريقككة التككي يرت يهككا مالئمككة بنككا لف علككى سككلطته التقديريككة المطلقككة .تعتبككر أ ّ
أو أرباح محققة مو تلك االستؤمار ملكا ل للبنك وحده.
ي حسككاب إسككالمي يسككتند علككى المضككاربة ،يقككوم البنككك ،بصككفته مضككارب،
 3-8يمككا يتعلككل بككه ّ
مجمككع.
بقبككول الو ائككع مككو العميكك  ،بصككفته ربّ المككال ،ووضككعها ككي صككندوق اسككتؤمار ّ
يككت ّم بعدئ ك ت اسككتؤمار المبككالك المج ّمعككة ككي صككندوق االسككتؤمار الم ك كور ككي محفظككة أصككول
البنككك و قككا ل لمبككا الشككريعة اإلسككالمية .تكككون األربككاح الناشكك ة عككو االسككتؤمار مرتبطككة
بككه اف األصككول .يككت ّم تو يككع األربككاح المحققككة مككو االسككتؤمار بككيو البنككك والعميك و قكا ل لنسككبة
مشكككاركة األربكككاح المتفكككل عليهكككا والمحكككدّ ة كككي الشكككروط اإلسكككالمية الخاصكككة واجبكككة
يتحم ك العمي ك وحككده كا ككة مخككاطر االسككتؤمار ،بمككا ككي
التطبيككل .و ق كا ل لمبككا المضككاربة،
ّ
ي خسكككائر ناشك ك ة عكككو
ي خسكككائر ماليكككة ناشك ك ة عكككو االسكككتؤمار ولككككو باسكككتؤناف أ ّ
تلكككك أ ّ
المتعمك كد أو انتهاككككه للشكككروط اإلسكككالمية تات
اإلهمكككال الجسكككيم للبنكككك أو سكككوف تصكككر ه
ّ
الصككلة) .يجككو للبنككك مككو و كك آلخككر وبنككا لف علككى سككلطته التقديريككة المطلقككة أن يمككنح
ي شك آخر.
العمي هبة هدية أو عالوة) على شك مبلك نقدي أو به ّ
ي حسككاب إسككالمي يسككتند علككى وكالككة ،يوا ككل العميك ّ
أن علككى البنككك ،بصككفته
 4-8يمككا يتعلككل بككه ّ
وكيكك  ،اسككتؤمار األمككوال المو عككة ككي الحسككاب اإلسككالمي بموجكك المعككامالت المتوا قككة
ي أربككاح متو عككة .يتفككل
مككع الشككريعة اإلسككالمية علككى أسككاض وكالككة ريككر مقيككدة لتحقيككل أ ّ
البنككك والعميكك علككى سككعر األربككاح المتو ككع عنككد مباشككرة االسككتؤمار تات الصككلة حسككبما
هككو موضككح ككي الشككروط اإلسككالمية الخاصككة واجبككة التطبيككل .ينبغككي علككى البنككك بصككفته
وكي ك ) أن يككد ع أرباح كا ل إلككى العمي ك باالسككتنا علككى سككعر األربككاح المتو ككع ككي حككال كككان
سككعر األربككاح الفعلككي مسككاويا ل لسككعر األربككاح المتو ككع .ككي حككال كككان سككعر األربككاح الفعلككي
يتجككاو سككعر األربككاح المتو ككع ،ينبغككي علككى العميكك أن يككد ع للبنككك مبلككك الزيككا ة بمؤابككة
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مكا ككهة .ككي حككال كككان سككعر األربككاح الفعلككي أ ك ّ مككو سككعر األربككاح المتو ككع ،ينبغككي علككى
البنككك أن يككد ع للعمي ك أرباح كا ل باالسككتنا علككى سككعر األربككاح الفعلككي .و ق كا ل لمبككا الوكالككة،
ي خسككائر ماليككة ناش ك ة عككو
يتحم ك العمي ك وحككده جميككع مخككاطر االسككتؤمار ،بمككا ككي تلككك أ ّ
ي خسككائر ناش ك ة عككو اإلهمككال الجسككيم للبنككك أو سككوف تصككر ه
االسككتؤمار ولكككو باسككتؤناف أ ّ
المتع ّمكد أو انتهاكه للشروط اإلسالمية تات الصلة).
 .9الحسـاب اإلسالمــــي الجـــاري
 1-9الحسككاب اإلسككالمي الجككاري هككو عبككارة عككو حسككاب إسككالمي لمعككامالت اإليككداع النقككدي
اليوميكككة حيكككث يجكككو إيكككداع المبكككالك النقديكككة يكككه وسك كحبها منكككه .وتُعكككرض الحسكككابات
اإلسالمية الجارية على أساض رض حسو.
ي أرباح عو األرصدة الدائنة ي الحساب اإلسالمي الجاري.
 2-9لو تنت أ ّ
 3-9ال يجككو ككتح حسككابات إسككالمية جاريككة وإ ارتهككا إال مككو ب ك المقيمككيو ككي ولككة اإلمككارات
العربيككة المتحككدة .إتا كككان لككد البكككنك سككببا ل لالعتقككا ب كهن العميكككك لككيس أو لككم يعككد مقيمككا ل
ككي ولككة اإلمككارات العربيككة المتحككدة ،يجككو للبكككنك تجميككد الحسككاب اإلسككالمي الجككاري أو
ي شككروط تات صككلة ،تحوي ك ه ك ا الحسككاب
إرال ككه .يجككو للعميكككك  ،مككع مراعككاة الو ككاف بككه ّ
ي نكككوع حسكككاب إسكككالمي آخكككر يكككراه البككككنك مناسكككبا ل كككي هك ك ه
اإلسكككالمي الجكككاري إلكككى أ ّ
الظكككروف .إتا لكككم يلتكككزم العميككككك بتحويك ك الحسكككاب اإلسكككالمي الجكككاري ضكككمو المهلكككة
ي
المقككررة مككو بكك البكككنك ،يجككو للبكككنك إمككا تحوي ك الحسككاب اإلسككالمي الجككاري إلككى أ ّ
ي أرصككدة
حسككاب إسككالمي يعتبككره البكككنك مناسككبا ل أو إرككالق الحسككاب اإلسككالمي وتحوي ك أ ّ
ائنة متو رة يه إلى العمي بهي طريقة يراها البكنككك مناسبة.
ي حسككاب إسككالمي جككاري .ككي
 4-9يجككو للبكنككككك إصككدار تككر شككيكات علككى نفقككة العمي ك ) أل ّ
حككال إصككدار تككر شككيكات ،ينبغككي إرسككاله عبككر البريككد أو البريككد السككريع المحمككول علككى
عنككوان العميكككك المسككج لككد البكككنك ،وتلككك علككى مسككيولية العميكككك الكاملككة و ون أن
ي مسكككيولية .كمكككا يجكككو للبككككنك بنكككا لف علكككى طلكك العميككككك إيكككداع تكككر
ّ
يتحمكك البنكككك أ ّ
الشيكات ي رع معيّو مو روع البكنكك الستالمه شخصيا ل مو ب العميكك .
 5-9ككي حككال إرككالق أي حسككاب إسككالمي جككار ،يتعككيّو علككى العميكككك أن يعيككد للبكككنك علككى
الفور جميع شيكات تلكك الحساب اإلسالمي الجاري رير المستخدمة.
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 .10الحسابات اإلسالمية تحت الطلب
 1-10الحسكككاب اإلسكككالمي تحك ك الطلك ك هكككو عبكككارة عكككو حسكككاب إسكككالمي لإليكككداع النقكككدي
كرح بإيكككداع المبكككالك النقديكككة يكككه كمكككا يجكككو سكككحبها منكككه .وتُعكككرض الحسكككابات
يصكك ّ
اإلسالمية تح الطل على أساض رض حسو أو وكالة.
ي أربككاح عككو األرصككدة الدائنككة ككي حسككاب إسككالمي تح ك الطل ك يسككتند علككى
 2-10لككو تنككت أ ّ
القككرض الحسككو .ولكككو ينككت عككو األرصككدة الدائنككة ككي الحسككاب اإلسككالمي تح ك الطل ك
الك ي يسككتند علككى وكالككة أرباحكا ل حسك السككعر المح كدّ ومحتسككبة و قكا ل للطريقككة المح كدّ ة)
ي الشروط اإلسالمية الخاصة واجبة التطبيل.
 .11حســـاب التوفيـــر اإلسالمــي
كرح يككه
 1-11حسككاب التككو ير اإلسككالمي هككو عبككارة عككو حسككاب إسككالمي لإليككداع النقككدي يصك ّ
بككإجراف عمليككات إيككداع للمبككالك النقديككة وسككحبها منككه مككع مراعككاة شككروط معيّنككة .تقككدّم
حسابات التو ير اإلسالمي على أساض المضاربة.
 2-11ينككت عككو األرصككدة الدائنككة ككي حسككاب التككو ير اإلسككالمي أرباح كا ل حس ك السككعر المحككد
ومحتسبة و قا ل للطريقة المحد ة) ي الشروط اإلسالمية الخاصة واجبة التطبيل.
 .12حســاب االستثمـــار اإلسالمـــي (الوديعة ألج )
 1-12حسككاب االسككتؤمار اإلسككالمي هككو عبككارة عككو حسككاب إسككالمي لإليككداع النقككدي خككالل تككرة
منيككة متفككل عليهككا بككيو البكنككككك والعميكككك  .تُقككدّم حسككابات االسككتؤمار اإلسككالمية علككى
أساض المضاربة أو الوكالة.
 2-12ينككت عككو االسككتؤمار ككي حسككاب االسككتؤمار اإلسككالمي أرباحككا ل ،حسكك السككعر المحككد
ومحتسبة و قا ل للطريقة المحد ة) ي الشروط اإلسالمية الخاصة واجبة التطبيل.
ي جككزف منككه بكك تككاريق االسككتحقاق المتفككل
 3-12يخضككع سككح كامكك مبلككك االسككتؤمار أو أ ّ
كر العميكككك ويوا ككل ّ
ي سككح لمبلككك اسككتؤمار
عليككه للشككروط التككي يقررهككا البكككنك .يقك ّ
أن أ ّ
ب ك تككاريق اسككتحقا ه ككد يككي ّي إلككى تعككدي سككعر األربككاح وعائككدات االسككتؤمار .ككي حككال
ي أرباح مقدما ل إلى العمي ّ ،
يحل للبنك استر ا تلك األرباح.
سدا أ ّ
 .13الحسابــات اإلسالميــة األخـــرى
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يجككو للبكنككككك أن يككو ر أنواع كا ل أخككر مككو الحسككابات اإلسككالمية ألرككراض معينككة والتككي س كوف
تخضع للشروط اإلسالمية تات الصلة.
 .14تعليمــــات العميــــ
ي صككيغة كانكك والتككي تُرسكك أو
ي تعليمككات يوجههككا العميكك بككه ّ
 1-14يجككو للبكككنك تنفيكك أ ّ
ي حسككاب إسككالمي أو خدمككة
ي نككاة مقبولككة لككد البكككنك) يمككا يتعلككل بككه ّ
تُسككتلم عبككر أ ّ
إسككالمية ،كمككا ّ
مفككوض بخصككم الحسككاب اإلسككالمي للعميكككك ككي حككال كككان
أن البكككنك
ّ
يعتقككد بمعقوليككة ّ
أن تلككك التعليم كات ككد صككدرت ع كو العمي ك أو المفك ّكوض بككالتو يع عنككه .ال
ي تعليمككات .إتا كككان لككد
ي التككزام علككى البنككك للتحقككل مككو أصككالة أو صكك ّحة أ ّ
يترتكك أ ّ
ي تعليمكككات ،يجكككو لكككه تكككهخير أو
البككككنك شكككك حكككول وضكككوح أو أصكككالة أو موثو يكككة أ ّ
ي تعليمككات تكك ّم
ر ككت تنفيكك تلككك التعليمككات حتككى يككت ّم تهكيككدها مككو بكك العميكك  .تعتبككر أ ّ
التحقككل منهككا عككو طريككل الرمككز السككري بشككك طعككي أنهككا تعليمككات صككا رة عككو العميك
المفوض بالتو يع عنه.
أو
ّ
ي حسككاب إسككالمي
2-14
ّ
يتوجك علككى العميكككك ائمكا ل أن يضككمو تككو ر مبككالك ماليككة كا يككة ككي أ ّ
أو ترتيبات أخر لد البكنككك لغرض اإليفاف بهي تعليمات يصدرها العميكك .
ي تعليمككات ،أو بككول شككيك
ي التككزام لتنفيكك أو العمكك بموجكك أ ّ
 3-14ال يترتكك علككى البكككنك أ ّ
ي سككند صككرف آخككر مماثكك إتا كككان تنفيكك تلككك التعليمككات ،مككو وجهككة نظككر البكككنك
أو أ ّ
ي عقوبككات ا تصككا ية أو
ي ككانون واجكك التطبيككل أو أ ّ
المطلقككة ،ككد يككي ّي إلككى انتهككاة أ ّ
مالية أو تجارية أو حظر أو سياسات وإجرافات البكنك الداخلية.
ي تعليمككات حتككى يسككتلم جميككع المعلومككات التككي يطلبهككا
 4-14لككو يكككون البكككنك ملزمككا ل بتنفيكك أ ّ
البكنككك مكو العميكك .
 5-14يكككون العميكككك مسككيوال عككو صككحة جميككع التعليمككات الصككا رة عككو العميكككك إلككى البكنكككك.
ي خطككه أو إرفككال أو صككور أو
ي مككو ّ
مفوضككيه مسككيوال عككو أ ّ
ولككو يكككون البكككنك أو أ ّ
انقطاع أو تهخير يحدو ي نق تلك التعليمات.
 6-14تخضكككع جميكككع التعليمكككات التكككي يسك كتلمها البكنكككككك ألو كككات التو كككا المحك كدّ ة والحكككدو
يقررها البكنككك مو حيو آلخر.
اليومية التي ّ
ي تعليمككاتّ ،
أن البكككنك ككد يكككون ككي أحككوال معيّنككة ريككر
7-14
ّ
يقككر العميكك بمجككر توجيهككه أ ّ
ي تعليمكككات
ي طلكك إللغكككاف أي عكككة أو ر ّهكككا أو و فهكككا أو تعكككدي أ ّ
كككا ر علكككى تنفيكك أ ّ
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سككابقة .ولكككو ،ككي حككال اسككتلم البكنكككك طلب كا ل مككو العمي ك إللغككاف أو ر ّ أو و ككا الد عككة أو
تعكككدي تعليمكككات سكككابقة كككي الو ك ك المناسكك وبمكككا يسكككتو ي القكككانون واجك ك التطبيكككل
ومتطلبكككات البنكككك والشكككروط اإلسكككالمية تات الصكككلة ،ينبغكككي علكككى البكنكككككك أن يبك ك ل
جهو ه المعقولة للتقيّككد به ا الطل .
 .15السحب على المكشوف
ي حسككاب إسككالمي بككدون موا قككة خطيككة مسككبقة مككو البكنككككك.
 1-15ال يجككو للعميكككك كشككا أ ّ
كرح بكشككا حسككاب إسككالمي لم كدّة مي تككة .ينبغككي
يجككو للبنككك ،بنككا لف علككى الطل ك  ،أن يصك ّ
ي مبلك يت ّم سحبه على المكشوف على أساض القرض الحسو.
تو ير أ ّ
ي
 2-15بغككت النظككر عمككا ور أعككاله ،يوا ككل العميكككك علككى أنككه يحككل للبكنككككك أن يخصككم مككو أ ّ
ي رسكككوم أو نفقكككات أو تككككاليا أو مصكككرو ات عليكككة مسك كتحقة
حسكككاب إسكككالمي مبلكككك أ ّ
ي شككيكات أو كمبيككاالت او سككندات إتنيككة أو أوامككر ككع مسككحوبة أو
لصككالح البكنككككك ،وأ ّ
معككامالت بطا ككة الخصككم المباشككر اإلسككالمية التككي ت ك ّم بولهككا أو أجرا هككا مككو ب ك العمي ك
وك لكككك يحككل لككه تنفيكك أي تعليمككات تتعلككل بالحسككاب اإلسككالمي حتككى وإن كككان القيككام
ي سح على المكشوف.
ب لكك سيي ّي إلى كشا الحساب اإلسالمي أو إلى يا ة أ ّ
ي سككب كككان،
ي حسككاب إسككالمي ،أل ّ
 3-15إتا سككمح البكنككككك بالسككح علككى المكشككوف مككو أ ّ
ك ّ
كإن يمككة السككح علككى المكشككوف سككوف تكككون واجبككة الككد ع علككى الفككور بمجككر يككام
البكنككك بطلبها.
 4-15ون المسككاض بعموميككة مككا سككبل ،لككو يكككون البكنككككك ملزم كا ل بالسككماح بككإجراف أو مواصككلة
ي حساب إسالمي.
ي سح على المكشوف مو أ ّ
أ ّ
 .16بطاقات الخصم المباشر اإلسالمية
 1-16يجككو للبكنككككك ،إصككدار بطا ككة خصككم مباشككر إسككالمية للعميكككك بنككا لف علككى طلبككه لغككرض
ي تجككار تجزئككة أو عبككر االنترنكك أو الهككاتا
شككراف السككلع أو الخككدمات إمككا مككو خككالل أ ّ
ي وسكككائ أخكككر سكككواف بكككاإلبرا الفعلكككي لبطا كككة الخصكككم المباشكككر اإلسكككالمية أو
أو بكككه ّ
ون تلككك أو لتنفيكك عمليككات السككح أو التحويكك أو الخصككم المباشككر باسككتخدام ماكينككات
الصراف اآللي.
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 2-16يجككو للبكنككككك أيضكككا ل أن يطلكك اسككتخدام بطا ككة الخصككم المباشككر اإلسككالمية للتسككهي أو
التحقككل مككو هويككة العميكككك أو تعليماتككه سككواف اسككتلمها مككو ماكينككة صككراف آلككي أو ككي
أحد روع البكنككك أو مو خالل الخدمات المصر ية االلكترونية أو بخالف تلك.
 3-16إتا لككم يككت ّم تفعيكك بطا ككة الخصككم المباشككر اإلسككالمية بالطريقككة أو خككالل الفتككرة الزمنيككة
المقككررة مككو بكك البكنككككك ،يجككو للبكنككككك إلغككاف بطا ككة الخصككم المباشككر اإلسككالمية،
ّ
وينبغككي إصككدار أي بطا ككة خصككم مباشككر إسككالمية جديككدة يطلبهككا العميكككك علككى نفقككة ه ك ا
األخير.
كرح للعميككككك اسكككتخدام بطا كككة الخصكككم المباشكككر اإلسكككالمية كككي
 4-16يجكككو للبكنكككككك أن يصكك ّ
ي نككاة أو وسككيلة اتصككال يجيزهككا البكنككككك ،بمككا
شككراف السككلع أو الخككدمات عككو طريككل أ ّ
كككي تلككككك مكككو خكككالل اسكككتخدام نكككوات نظكككام االسكككتجابة الصكككوتية التفاعليكككة وعبكككر
االنترن .
 5-16ال يجكككو للعميككك اسكككتخدام بطا كككة الخصكككم المباشكككر اإلسكككالمية إال كككي المعكككامالت
المتوا قككة مككع مبككا الشككريعة اإلسككالمية والمقبولككة انونككا ل ككي ولككة اإلمككارات العربيككة
المتحككدة و ككي البلككد ال ك ي تسككتخدم يككه بطا ككة الخصككم المباشككر اإلسككالمية .يحككتفح البكنككككك
ي معاملة ير أنها تسب انتهاكا ل ألحكام ه ا البند.
بحقه ي ر ت أ ّ
يتوج ك علككى العميكككك ضككمان حفككح بطا ككة الخصككم المباشككر اإلسككالمية بصككورة سككليمة
6-16
ّ
يتوجكك عليككه أيضكككا ل أخكك أ صككى رجككات الحيطككة لتفككا ي قككدان بطا ككة
وآمنككة ،كمككا
ّ
يتعه كد العميكككك بعككدم نق ك حيككا ة بطا ككة الخصككم
الخصككم المباشككر اإلسككالمية أو سككر تهاّ .
ي شكككخص آخكككر .يتعك كيّو علكككى العميككككك القيكككام علكككى الفكككور
المباشكككر اإلسكككالمية إلكككى أ ّ
بإخطككار البكنككككك والسككلطات المعنيككة ككي حككال قككدان بطا ككة الخصككم المباشككر اإلسككالمية
أو سككر تها .مككا لككم وحتككى يسككتلم البكنككككك هككك ا إخطككار ،سككوف يبقككى العميكككك مسككيوالل
ي معاملكككة يكككت ّم تنفيكك ها علكككى بطا كككة الخصكككم المباشكككر اإلسكككالمية مكككا لكككم يكككنص
عكككو أ ّ
القانون واج التطبيل على خالف تلك).
كرية جمي كع الرمككو األمنيككة الصككا رة يمككا يتعلككل
 7-16يتع كيّو علككى العميكككك المحا ظ كة علككى سك ّ
ببطا ة الخصم المباشر اإلسالمية و قا ل لشروط أحكام البند  22الرمو السرية).
ي
 8-16ال يجكككو للعميككككك اسكككتخدام بطا كككة الخصكككم المباشكككر اإلسكككالمية بطريقكككة كككد تسكك ّه أ ّ
تحريا أو احتيال أو تزوير.
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ي مككو وجميككع الرسككوم المفروضككة مككو ب ك البكنككككك علككى
9-16
ّ
يتوج ك علككى العميكككك سككدا أ ّ
جميككع المعككامالت المنفكك ة علككى بطا ككة الخصككم المباشككر اإلسككالمية سككواف محليككا ل أو ككي
ي معاملككة تككت ّم بواسككطة بطا ككة الخصككم المباشككر اإلسككالمية بعمل كة ريككر الككدرهم
الخككارل .أ ّ
يحولهككا البكنككككك إلككى الككدرهم اإلمككاراتي بسككعر الص كرف الفككوري السككائد
اإلمككاراتي سككوف ّ
لديكككه عنكككد خصكككم المعاملكككة بعملكككة أجنبيكككة تات الصكككلة مكككو بطا كككة الخصكككم المباشكككر
اإلسالمية.
ي رسكككوم
ي حسكككاب إسكككالمي بكككالمبلك اإلجمكككالي ائكككدا ل أ ّ
 10-16يحكككل للبكنكككككك أن يخصكككم أ ّ
ي عمليككات سككح نقككدي أو تحويكك أو خصككم
ونفقككات حيؤمككا ينطبككل) يمككا يتعلككل بككه ّ
تمككك
ي معككككامالت أخككككر ّ
ي عككككات نظيككككر سككككلع وخككككدمات أو أ ّ
مباشكككر وكككك لك أ ّ
باستخدام بطا ة الخصم المباشر اإلسالمية.
ي شككخص يح كدّ ه العميكككك
 11-16يجككو إصككدار بطا ككة خصككم مباشككر إسككالمية إضككا ية باسككم أ ّ
ويعتمككده البكنككككك .تحظككى جميككع بطا ككات الخصككم المباشككر اإلسككالمية اإلضككا ية بككنفس
المعاملككة كمككا لككو كان ك بطا ككة خصككم مباشككر إسككالمية صككا رة باسككم العميكككك  ،وتكككون
ي بطا ككة خصككم مباشككر إسككالمية إضككا ية صككا رة
جميككع المعككامالت المنفكك ة باسككتخدام أ ّ
مككو ب ك البكنككككك علككى مسككيولية العميكككك وحككده ،وتكككون خاضككعة للشككروط اإلسككالمية
تات الصلة.
 12-16تخضككع جميككع معككامالت بطا ككة الخصككم المباش كر اإلسككالمية لقيككو يوميككة صككو علككى
ي بطا ككة خصككم مباشككر إسككالمية وك ك لك يمككة تلككك
عككد المعككامالت المنف ك ة باسككتخدام أ ّ
ي شككروط
المعككامالت سككواف لك ك ّ معاملككة علككى حككدة أو ككي مجموعهككا) كمككا تخضككع أل ّ
أخر د يراها البكنككك مناسبة.
 13-16تبقككى بطا كككة الخصككم المباشكككر اإلسككالمية ملكككا ل للبكنككككك كككي جميككع األو كككات ويجكككو
للبكنككككك إلغككاف بطا ككة الخصككم المباشككر اإلسككالمية أو تعليككل اسككتعمالها أو طل ك إعا تهككا
إلكككى البكنكككككك .كككي حكككال إلغكككاف بطا ك كة الخصكككم المباشكككر اإلسكككالمية أو انقضكككاف مكككدة
صككالحيتها أو اسككتبدالها أو ككي حككال إرككالق جميككع الحسككابات اإلسككالمية لككد البكنككككك
ي سككب  ،يتعككيّو علككى العميكككك القيككام علككى الفككور بإعككا ة بطا ككة الخصككم المباشككر
أل ّ
اإلسالمية إلى البكنككك أو إتال ها.
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 14-16بغكككت النظكككر عكككو إلغكككاف بطا كككة الخصكككم المباشكككر اإلسكككالمية أو تعليكككل اسكككتعمالها أو
انقضككاف مككدة صككالحيتها أو اسككتبدالها أو إعا تهككا إلككى البكنككككك ،يظ ك ّ العميك كك مسككيوالل
ي التزامككات مترتبككة بشككهن بطا ككة الخصككم المباشككر اإلسككالمية ب ك تككاريق إلغائهككا
عككو أ ّ
أو تعليقها أو انقضاف مدة صالحيتها أو استبدالها أو إعا تها.
 .17إصــــدار الشيكات
يتوجكك علككى العميكككك ضككمان حفككح ككاتر الشككيكات بصككورة سككليمة وآمنككة ككي جميككع
1-17
ّ
يتوجكك عليكككه أيضككككا ل القيكككام علكككى الفكككور بإخطكككار البكنكككككك والسكككلطات
األو كككات ،كمكككا
ّ
ي شككيك .ومككا لككم وحتككى يتسككلم
المعنيككة ككي حالككة قككدان أو سككر ة تككر الشككيكات أو أ ّ
ي
ي شككيك مسككحوب علككى أ ّ
البكنككككك هككك ا إخطككار ،سككوف يبقككى العميكككك مسككيوالل عككو أ ّ
حساب إسالمي جككار.
 2-17ال يجو للعميكك تحرير شيك بطريقة تس ّهكك تحريفه أو تزويره.
يحررهكككا
ي شكككيكات ّ
 3-17يحكككل للبككككنك أن يخصكككم مكككو الحسكككاب اإلسكككالمي الجكككاري مبكككالك أ ّ
العمي ك  .يجككو إصككدار أو التقككاط صككورة ر ميككة أو إلكترونيككة مككو الشككيكات واسككتخدامها
مككو ب ك الميسسككات الماليككة ،بمككا ككي تلككك البكنككككك ،التككي تكككون معنيككة بتبككا ل الشككيكات
ومقاصككتها ككي ولككة اإلمككارات العربيككة المتحككدة .وبهكك ا يجككو إتككالف أصككول الشككيكات
ي صككورة مكك كورة
ون إعا تهككا إلككى العميكككك  .يحككل للبكنككككك أيضكككا ل العمكك بموجكك أ ّ
لجميع األرراض كما لو كان شيكا ل أصليال.
 4-17يكككون العميكككك ملزمككا ل بككهن يضككمو ّ
ي
أن إجمككالي مبككالك الشككيكات التككي ّ
حررهككا علككى أ ّ
ي و كك كككان الرصككيد الككدائو المتككو ر ككي تلككك
حسككاب إسككالمي جككار ال يتجككاو ككي أ ّ
ي
الحسكككاب اإلسكككالمي الجكككاري .يحكككل للبككككنك ولكنكككه ريكككر ملكككزم) ر كككت صكككرف أ ّ
ي حساب إسالمي جار.
شيكات مسحوبة مقاب رصيد ائو رير كاف ي أ ّ
 5-17يحككل للبكنككككك ككرض رسككوم علككى الشككيكات المرتجعككة .ككي حككال ارتجككاع شككيكات بسككب
ي حسكككاب إسكككالمي جكككار ،يجكككو للبكنكككككك إركككالق الحسكككاب
عكككدم كفايكككة الرصكككيد كككي أ ّ
ي شككيكات ريككر مسككتخدمة مككو العميكككك وإبككال
اإلسككالمي الجككاري المعنككي ،واسككتر ا أ ّ
ي
مصككرف اإلمككارات العربيككة المتحككدة المركككزي أو االتحككا للمعلومككات االئتمانيككة أو أ ّ
مختصككة أخككر باسككم العميكك وتفاصككي الشككيكات المرتجعككة وتلككك ون توجيككه
سككلطة
ّ
ي مسيولية على البكنككك.
ي إشعار للعميكك أو أ ّ
أ ّ
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 6-17يوا ككل العميكككك علككى ّ
ي شككيك لككو تُقب ك إال و ق كا ل للقككانون
ي تعليمككات لو ككا صككرف أ ّ
أن أ ّ
واجك ك التطبيكككل وسياسكككة البكنكككككك .و قك كا ل ألحككككام القكككانون واجك ك التطبيكككل ،لكككو يقبك ك
ي شككيك بخككالف حككاالت قككدان الشككيك أو سككر ته أو عنككد إ ككالض
البكنككككك و ككا صككرف أ ّ
حاملككه .يوا ككل العميكككك علككى ّ
التقيككد
أن البكنككككك لككو
عجككز عككو ّ
ّ
ي مسككيولية إتا ت
يتحمكك أ ّ
ي عوا ككك وتككككاليا بمكككا كككي تلكككك األتعكككاب القانونيكككة
بتعليمكككات العميككككك أو عكككو أ ّ
والغرامات) د تنشه عو تقيّككده بتلك التعليمات.
ي شككيك ال يسككتو ي المتطلبككات المحككد ة مككو
 7-17يحككتفح البكنككككك بحقككه ككي ر ككت صككرف أ ّ
ي كككوانيو واجبكككة
بك ك البكنكككككك أو مصكككرف اإلمكككارات العربيكككة المتحكككدة المرككككزي أو أ ّ
ي سب آخر يجيزه القانون واج التطبيل.
التطبيل أو أل ّ
ي شككيك ت ك ّم تقديمككه ضككمو مككدة تتجككاو سككتة
 8-17يجككو للبكنككككك ،ولكنككه ريككر ملككزم ،صككرف أ ّ
 )6أشهر تلي تاريق إصداره.
 .18تحصي الشيكات والسندات المالية األخرى
 1-18يجككو للبكنككككك أن يقبكك الشككيكات أو سككندات الصككرف المماثلككة األخككر إليككداعها ككي
حكككررت تلكككك الشكككيكات أو سكككندات الصكككرف المككك كورة لصكككالح
حسكككاب إسكككالمي إتا
ّ
العميكككك أو بخككالف تلكككك ت ك ّم تظهيرهككا ألمككره .عنككد اسككتالم الشككيكات أو سككندات الصككرف
ّ
مفككوض) يعمكك
ي
المماثلككة األخكككر ألرككراض تحصكككيلها،
ّ
ككإن البكنكككككك إلككى جانكك أ ّ
ي مسككيولية عككو صككرف تلككك الشككيكات أو
كمجككر وكي ك تحصككي للعميكككك ولككو
ّ
يتحم ك أ ّ
ي سككند ،علككى البكنككككك إخطككار
سككندات الصككرف .ككي حككال عككدم بككول أو عككدم تسككوية أ ّ
ي التككزام
العميكككك بعككدم بككول أو عككدم تسككوية السككند ،ولككو يقككع علككى عككاتل البكنككككك أ ّ
ي طرف آخر.
ي إجراف ضد أ ّ
إلخطار أو اتخات أ ّ
 2-18يوا ككل العميكككك علككى ّ
ي شككيكات أو سككندات صككرف أخككر لككو تكككون متككو رة
أن عوائككد أ ّ
ي حقككوق
لسككحبها حتككى يككت ّم اسككتالمها
ّ
ومقاص كتها علي كا ل مككو ب ك البكنككككك .ون المسككاض ب كه ّ
ي كككانون واجك ك التطبيكككل وباإلضكككا ة إليهكككا ،إتا لكككم يسك كتلم
عائكككدة للبكنكككككك بموجك ك أ ّ
ي شككيك أو سككند صككرف مماث ك مسككحوب لصككالح العميكككك  ،وكككان ككد
البكنككككك عككة مبلككك أ ّ
تكك ّم سككابقا ل يككد تلككك المبلككك ككي الرصككيد الككدائو لحسككاب إسككالمي ،يجككو ون توجيككه
إشككعار آخككر للعميكك خصككم تلككك المبلككك مككو حسككاب إسككالمي سككواف كككان ممكنككا ل إعككا ة
الشكككيك تاتكككه أم ال) ويأو يتعككيّو علكككى العميككككك القيكككام علكككى الفكككور بتسكككديد تلكككك المبلكككك
ضمو مهلة ثالثة أيام مو طل البكنككك.
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 3-18يلتككزم البكنككككك بقبككول جميككع الشككيكات أو سككندات الصككرف المماثلككة األخككر المو عككة
للتحصككي وتلككك بشككرط أن يتحمكك العميكككك كامكك المسككيولية عككو موثو يككة وصككالحية
وصكك ّحة التو يعككات الممهككورة عليهككا .يقككدم البنككك خدماتككه بصككفته وكيكك تحصككي تحكك
ي تككهخير ككي نق ك الشككيكات أو سككندات
مسككيولية العمي ك ولككو يكككون البنككك مسككيوالل عككو أ ّ
الصرف المماثلة األخر أو قدانها خالل النق .
 4-18إتا رر البكنكككك ّ
ي شكيك أو سكند صكرف مماثك آخكر ككان كد تك ّم بولكه مكو بك البنكك
أن أ ّ
ي احتيككال ،يحككتفح البكنككككك بحق كه،
ألرككراض إيداعككه ككي حسككاب إسككالمي ينطككوي علككى أ ّ
وينبغككي علككى العميكككك تفككويت البكنككككك بخصككم حسككاب إسككالمي و ككي حككال عككدم كفايككة
الرصككيد ،بكشككا حسككاب إسككالمي) بمبلككك يعككا ل ويص ك إلككى يمككة تلككك الشككيك أو سككند
ي مسيولية على البكنككك.
الصرف المماث اآلخر ،شامالل تلك القيمة ،ون أ ّ
 .19الشيكات المصرفية
 1-19يجككو للعميكككك أن يطل ك مككو البكنككككك إصككدار شككيك مصككر ي واج ك الككد ع ألمككر مس كتفيد
محككد باالس كم .كمككا ّ
ي شككيك مصككر ي يطلبككه العمي ك مككو
أن البنككك مفك ّكوض بخصككم مبلككك أ ّ
الحساب اإلسالمي.
 2-19عنككد إصككدار الشككيك المصككر ي يتعككيو تقديمكككه للككد ع خككالل عككام واحككد مككو تكككاريق
إصككداره .ككي حككال عككدم تقككديم الشككيك المصككر ي للككد ع خككالل تككرة العككام الواحككد مككو
تككاريق إصككداره ،يقككوم البكنككككك بتحويكك مبلككك الشككيك المصككر ي إلككى حسككاب األرصككدة
ريككر المطال ك به كا المحفككوظ لككد البكنككككك كمككا يقككوم بإخطككار مصككرف اإلمككارات العربيككة
المتحدة المركزي ب لكك.
بمجككر إصككدار الشككيك المصككر ي يجككو
3-19
ّ
العميكككك

قكك إلغككا ه و ككل تقككدير البكنككككك .ككإتا رركك

ككي إلغككاف شككيك مصككر ي ،يتعككيو إعككا ة األص ك إلككى البكنككككك ب ك إلغائككه .يحككل

للبكنككككك الخصككم مككو حسككاب العميكككك جميككع المبككالك المسككتحقة لصككالح البنككك والمترتبككة
علككى طل ك العمي ك إللغككاف الشككيك المصككر ي ب ك إيككداع المبلككك المتبقككي للشككيك المصككر ي
إن وجد) ي الحساب اإلسالمي.
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 4-19يتع كيّو علككى العمي ك القيككام علككى الفككور بإخطككار البكنككككك والسككلطات المعنيككة إتا كككان علككى
سكرق ،ومككا لككم وحتككى يتسككلم البكنككككك هكك ا إخطككار،
علككم بككهن الشككيك المصككر ي ككد ُقككد أو ُ
ي شيك مصر ي ت ّم تقديمه للبنك للصرف.
سيظ العميك مسيوالل عو أ ّ
 .20كشوفات الحسابات
 1-20يتعككيو علككى البكنككككك تزويككد العميكككك بكشككا حسككاب عككو ككك ّ حسككاب إسككالمي يملكككه
وك لكك ي المد التي يحدّ ها البكنككك.
 2-20مكككا لكككم يطلككك العميككككك خكككالف تلككككك ،يكككتم تسكككليم كشكككو ات الحسكككاب عبكككر البريكككد
االلكترونككي علككى عنككوان البريككد االلكترونككي المسكك ّج للعميكككك ككي سككجالت البكنككككك ،أو
عبككر بريككد الكترونككي ُمشككفر مككو خككالل نظككام الخككدمات المصككر ية االلكترونيككة للبكنككككك،
ي وسك كائ الكترونيكككة أخكككر  .ويقكككع علكككى عكككاتل العميككككك مسكككيولية إعكككدا
أو عبكككر أ ّ
الترتيبككات األمنيككة والحفككاظ عليهككا ومراجعتهككا بشككك منككتظم يمككا يتعلككل بطريقككة الككدخول
ي كشكككا
إلكككى البريكككد االلكترونكككي للعميككككك ونظكككم االنترنك ك واسكككتخدامه لهكككا .يُعتبكككر أ ّ
حسككاب ال ُمرسكك الكترونيككا ل علككى أنككه يشككك كشككا حسككاب و ككل مككا هككو ال م بموجكك
القككانون السككاري ،كمككا أنككه ولجميككع األرككراض سككيو ي بالتزامككات البكنككككك لتسككليم كشككا
حساب إلى العميكك .
 3-20ككي حككال ككرر البنككك و ككل تقككديره أنككه مككو ريككر المناسك تسككليم كشككو ات الحسككابات إلككى
العميكككك بصككورة الكترونيككة ،يجككو للبكنككككك أن يقككوم بتسككليم كشككو ات الحسككابات هكك ه
ي وسيلة أخر يراها مناسبة.
به ّ
يتوج ك علككى العميكككك مراجعككة ك ك ّ كشككا مككو كشككو ات الحسككاب واإل ككرار باالسككتالم
4-20
ّ
ي تعكككارض خكككالل  )30يومك كا ل مكككو
حيكككث يطلك ك البنكككك تلكككك) وإخطكككار البكنكككككك بكككه ّ
اسككتالمه ،وإال سككيعتبر كشككا الحسككاب صككحيحا ل مككع مراعككاة حككل البكنككككك ككي تصككحيح
ي اعتراضككات
ي خطككه) ومقبككوالل لككد العميكككك  .ال يجككو بعككد تلكككك للعميكككك إثككارة أ ّ
أ ّ
علككى كشككا الحسككاب كمككا ّ
أن كشككو ات الحسككابات المحفوظككة لككد البكنككككك يمككا يتعلككل
بوضع الحساب اإلسالمي ستكون اطعة وملزمة للعميكك .
ي كشا حساب.
ي خطه ي أ ّ
 5-20يحل للبكنككك القيام بتصحيح أ ّ
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 6-20يقككع علككى عككاتل العميكككك مسككيولية إخطككار البكنككككك ككي حككال عككدم تسككلم العميكككك لكشككا
الحسككاب أو بخككالف تلكككك عككدم درتككه علككى االطككالع علككى كشككا الحسككاب خككالل )30
يومككا ل مككو التككاريق الكك ي كككان يتعككيّو يككه اسككتالم كشككا الحسككاب أو تككوا ره الطكككالع
العميككككك عليكككه .لكككو يككككون البكنكككككك مسكككيوالل عكككو عكككدم اسكككتالم العميككككك لكشكككو ات
الحسابات أو االستالم المتهخر لها.
 7-20يجككو للبكنككككك التو ككا مي تككا ل عككو تسككليم كشككو ات الحسككابات إتا تككوا رت لديككه أسككباب
لالعتقا بهن العميكك ال يتسلم كشو ات الحسابات ه ه.
 .21الخدمات المصرفية اإللكترونية
 1-21يجككو للبكنكككككك تككو ير الخكككدمات المصككر ية االلكترونيكككة إلككى طكككرف تات صككلة ،ويكككت ّم
تقككديم تلككك الخككدمات المصككر ية اإللكترونيككة إلككى ككك ّ طككرف تات صككلة علككى مسككيوليته
ي توجيهككات صككا رة مككو البكنككككك
الخاصككة .يوا ككل ككك ّ طككرف تات صككلة علككى اتبككاع أ ّ
بشككككان اإلجككككرافات واالحتياطككككات األمنيككككة السككككتخدام تلككككك الخككككدمات المصككككر ية
اإللكترونية.
ي
 2-21يجكككور للبنكككك كككي بعكككت الظكككروف تقكككديم الخكككدمات المصكككر ية االلكترونيكككة بشكككهن أ ّ
حسكككاب إسكككالمي مشكككترة إلكككى واحكككد قككك مكككو أصكككحاب هككك ا الحسكككاب اإلسكككالمي
المشترة.
سككرية
ي رمككو
3-21
ّ
ّ
يقككر ككك ّ طككرف تات صككلة ويوا ككل علككى أنككه بككالررم مككو اسككتخدام أ ّ
موجككه مككو البكنككككك أو
ي اتصككال
ّ
وريرهككا مككو اإلجككرافات األمنيككة المتقدمككة قككد يكككون أ ّ
كرية .ككإتا
إليككه مككو خككالل الخككدمات المصككر ية االلكترونيككة لككيس وسككيلة اتصككال آمنككة وسك ّ
اختككار العميكككك التفاعكك مككع البكنككككك بهكك ه الطريقككة ،إنككه يقككوم ب لكككك علككى مسككيوليته
الخاصة.
 4-21تقككع المسككيولية علككى العميكككك وحككده ككي حيككا ة وحفككح األجهككزة والمعككدّات االلكترونيككة
والبككرام االلكترونيككة المناسككبة والمتوا قككة بمككا يلككزم للوصككول إلككى الخككدمات المصككر ية
ي برمجيككات مضككا ة للفيروسككات أو ريرهككا مككو أجهككزة أو
االلكترونيككة ،بمككا ككي تلكككك أ ّ
معككدات أو برمجيككات الحمايككة األمنيككة .إضككا ةل إلككى تلكككك ،سككيكون ك ك ّ طككرف تات صككلة
مككزو خدمككة الهككاتا أو االتصككاالت
مسككيوالل عككو التكككاليا التككي يككت ّم رضككها مككو بكك
ّ
االلكترونية الخاص بالعميكك .
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 5-21يكككون ككك ّ طككرف تات صككلة مسككيوالل عككو ككة وصكك ّحة جميككع المعلومككات التككي يقككدمها
ي وسكككيلة اتصكككال الكترونيكككة ،كمكككا يوا كككل
إلكككى البكنكككككك عبكككر الهكككاتا أو مكككو خكككالل أ ّ
الطككرف تات الصككلة علككى ّ
ي
ي عوا ك تككنجم عككو أ ّ
أن البكنككككك لككو يكككون مسككيوالل عككو أ ّ
ي طكككرف تات صكككلة أن
معلومكككات خاط كككة كككدمها الطكككرف تات الصكككلة .ال يجكككو أل ّ
ي شككخص بالككدخول إلككى األجهككزة اإللكترونيككة الخاصككة بككالطرف تات الصككلة
يسككمح أل ّ
بطريقة تُم ّكو ه ا الشخص مو الدخول إلى الخدمات المصر ية االلكترونية.
ي مككو أجهزتكككه االلكترونيككة أو الر ابكككة عليهككا أو
ي طكككرف تات صككلة حيكككا ة أ ّ
 6-21إتا قككد أ ّ
ي شككخص آخككر بخككالف الطككرف
ي سككب كككان يككام أ ّ
القككدرة علككى تشككغيلها ،أو اعتقككد أل ّ
تات الصككلة بالككدخول إلككى الخككدمات المصككر ية االلكترونيككة ،يتعككيّو علككى تلككك الطككرف
تات الصككلة القيككام علككى الفككور بإخطككار البكنككككك ،وبمجككر حككدوو تلكككك يجككو للبكنككككك
القيككام بحج ك تلككك الخككدمات لفتككرة معينككة أو بموج ك شككروط معينككة ككد يقررهككا البكنككككك.
ّ
ككإن جميككع
مككا لككم وحتككى يقككوم الطككرف تات الصككلة بإخطككار البكنككككك بخككالف تلكككك،
التعليمكككات التكككي يتلقاهكككا البكنكككككك ومصكككدرها تلكككك الخكككدمات المصكككر ية اإللكترونيكككة
سكككتعتبر أنهكككا صكككا رة مكككو الطكككرف تات الصكككلة ،ويحكككل للبكنكككككك االسكككتنا إلكككى تلكككك
كر كك ك ّ طكككرف تات صكككلة ويوا كككل
ي تحكككري أو استقصكككاف .يقكك ّ
التعليمكككات ون إجكككراف أ ّ
أن البكنككككك ككد ال يكككون ككا را ل علككى عكككس أو إبطككال أي معاملككة ت ك ّم تنفي ك ها اسككتنا ا ل
علككى ّ
إلككى التعليمككات التككي تلقاهككا بكك يككام تلككك الطككرف تات الصككلة بإخطككار البكنككككك و ككل
أحكام ه ه الما ة.
 7-21يوا ككل ك ك ّ طككرف تات صككلة علككى ّ
أن الخككدمات المصككر ية االلكترونيككة المقدمككة عبككر أو
ّ
وأن الطبيعكككة المفتوحكككة وااللكترونيكككة لإلنترنكك كككد يتولكككد عنهكككا
مكككو خكككالل االنترنك ك
ي معاملككة يككت ّم تنفي ك ها مككو
هجمككات يروسككية وأخطككاف وخسككائر ،كمككا يوا ككل أيضكككا ل ب كه ّن أ ّ
خككالل الخككدمات المصككر ية االلكترونيككة سككتت ّم علككى مسككيولية تلككك الطككرف تات الصككلة
ي طككرف تات صككلة
ي خسككائر ّ
يتكبككدها أ ّ
ومخاطرتككه .لككو يكككون البكنككككك مسككيوالل عككو أ ّ
نتيجة الستخدام الخدمات المصر ية االلكترونية.
ي تغييككرات
 8-21يتعككيّو علككى ككك ّ طككرف تات صككلة القيككام علككى الفككور بإخطككار البكنككككك بككه ّ
كزو خكككدمات االتصكككاالت الخكككاص بكككالطرف
تطكككرأ علكككى بيانكككات الهكككاتا الجكك ّكوال أو مكك ّ
تات الصلة.
 .22الرموز السرية
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كرية وعكككدم
كرية الرمكككو السكك ّ
 1-22يتعك كيّو علكككى كك ك ّ طكككرف تات صكككلة المحا ظك كة علكككى سكك ّ
اإل صككاح عنهككا أو إتاحتهككا للغيككر ،كمككا يتع كيّو علككى ك ك ّ طككرف تات صككلة التحلككي بالح ك ر
سرية.
ي رمو
ّ
ي قدان أو سر ة أو استخدام رير مشروع أل ّ
الواج لمنع أ ّ
ي تعليمككات يتلقاهككا البكنككككك
ي واجكك للتحقككل مككو ص ك ّحة أ ّ
 2-22لككو يقككع علككى عككاتل البكنككككك أ ّ
كري و ككل اإلجككرافات المتبعككة
ي رمككز سك ّ
مككو طككرف تات صككلة وت ك ّم توثيقهككا مككو خككالل أ ّ
لد البكنككك.
تم ك رصككنته مككو أو الكشككا
 3-22ككي حككال قككدان الرمككز السك ّ
كري أو سككر ته أو بخككالف تلكككك ّ
عنككه إلككى الغيككر ،يتع كيّو علككى ك ك ّ طككرف تات صككلة القي كام علككى الفككور بإخطككار البكنككككك،
ومككا لككم وحتككى يتسككلم البكنككككك هك ك ا إخطككار ،سككيظ ّ ك ك ّ طككرف تات صككلة مسككيوالل عككو
السري.
ي تعليمات أو معامالت يت ّم تنفي ها مو خالل استخدام الرمز
ّ
أ ّ
 .23الفئات الخاصة من العمــالء

 1-23العمــالء ال ُقصــــر
 1-1-23يجكككو للبكنكككككك تكككو ير الخكككدمات اإلسكككالمية إلكككى العمكككالف القاصكككريو مكككع مراعكككاة
القانون واج التطبيل وسياسات البنك السارية ،وتعديالتها مو حيو آلخر.
ي حسككابات إسككالمية مفتوحككة باسككم عميكك اصككر قكك بواسككطة الوصككي
 2-1-23تككتم إ ارة أ ّ
الشكرعي أو الحاضككو المعكيّو لكه مككو بك المحكمكة حتككى يبلككك هك ا القاصككر سكو الرشككد
بموج القانون واج التطبيل.
 2-23سهولة االستفادة من الخدمات اإلسالمية
 1-2-23يجككو للبكنككككك أن يتككيح الخككدمات اإلسككالمية إلككى العمككالف األميككيو مككع مراعككاة القككانون
واج التطبيل وسياسات البكنككك السارية ،وتعديالتها مو حيو آلخر.
 2-2-23يجككو للبكنككككك تككو ير الخككدمات اإلسككالمية إلككى العمككالف المكفككو يو ويأو الككبكم ويأو
الصككم مككع مراعككاة القككانون واجكك التطبيككل وسياسككات البكنككككك السككارية ،وتعككديالتها
مو حيو آلخر.
 .24عُمـلة الحســاب اإلسالمي
عملة يحدّ ها البكنككك.
ي ُ
 1-24يجو للبكنككك تح الحسابات اإلسالمية به ّ
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عملككة الحسككاب اإلسككالمي مككو بكك البكنككككك و كك ككتح الحسككاب اإلسككالمي،
 2-24يككت ّم تحديككد ُ
ي حسككاب إسككالمي لتككوا ر تلككك العُملككة لككد
وتخضككع جميككع عمليككات السككح النقديككة مككو أ ّ
روع البكنككك.
عملككة الحسككاب
ي حسككاب إسككالمي بخككالف ُ
ي ُ
عملككة علككى أ ّ
ي تعليمككات أو معككامالت بككه ّ
 3-24أ ّ
اإلسالمي د تنطوي على رسوم إضا ية.
ي حسكككاب إسكككالمي سكككتكون
ي أربكككاح تسكككتحل أو ت ُ ّ
حمك ك علكككى رصكككيد موجكككو كككي أ ّ
 4-24أ ّ
واجبككة الككد ع بالعملككة الخاصككة بهكك ا الحسككاب اإلسككالمي ،و ككد تكككون أسككعار الرسككوم أو
األربككاح بشككهن الحسككابات اإلسككالمية بككالعمالت األجنبيككة إمككا إيجابيككة و ككي هكك ه الحالككة
يككت ّم يككد األربككاح لصكالح هك ا الحسككاب اإلسككالمي) أو سككلبية و ككي هك ه الحالككة يقككوم البنككك
ي خصكككم كككد يككككون واجك ك التطبيكككل وأسكككاض احتسكككاب تلكككك
بإخطكككار العميك ك عكككو أ ّ
الخصم).
ي حسكككاب إسكككالمي يملككككه العميككككك بعُملكككة
ي معاملكككة كككي أ ّ
 5-24يجكككو للبكنكككككك أن يجيكككز أ ّ
أخكككر بخكككالف عملكككة هك ك ا الحسكككاب اإلسكككالمي ،ويحكككل للبكنكككككك كككي جميكككع األو كككات
عملكككة الحسكككاب اإلسكككالمي إلكككى العملكككة
عملكككة أخكككر بخكككالف ُ
ي ُ
ي مبلكككك بكككه ّ
تحويك ك أ ّ
الخاصة به ا الحساب اإلسالمي.
ّ 6-24
عملكككة بخكككالف الكككدرهم
ي ُ
ي معاملكككة بكككه ّ
ي حسكككاب إسكككالمي أو إجكككراف أ ّ
إن محا ظكككة أ ّ
اإلمككاراتي سككتكون علككى مسككيولية العميكككك الكاملككة بمككا ككي تلكككك المخككاطر الناش ك ة عككو
ي هي كككة ر ابكككة علكككى
ي سكككلطة حكوميكككة أو تنظيميكككة أو أ ّ
ي يكككو مفروضكككة مكككو بكك أ ّ
أ ّ
الصرف أو ت ب بات أسعار العُملة.
 7-24تكككون جميككع أسككعار صككرف العُمككالت األجنبيككة و ككل أسككعار الصككرف الفككوري السككائدة
لككد البكنككككك و كك تنفيكك المعاملككة المعنيككة بالعُملككة األجنبيككة مككو بكك البكنككككك .يحككتفح
ي عمليكككات التحويك ك بسكككعر
البكنكككككك بكككالحل كككي تحميك ك رسكككوم ويأو عمكككوالت علكككى أ ّ
صرف العُملة ه ه.
 .25الضــرائب
 1-25يكككون ككك ّ طكككرف تات صككلة وحككده مسكككيوالل عككو الشككيون الضكككريبية الخاصككة بكك لك
الطرف تات الصلة.
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كرر أنهككا مسككتحقة
 2-25مككا لككم يككر نك ّ
كص يتعككارض مككع تلكككك صككراحةل ،ككإ ّن جميككع المبككالك المقك ّ
ي ضككرائ واجبككة التطبيككل .كمككا
ي طككرف تات صككلة س كتكون باسككتؤناف أ ّ
الككد ع مككو ب ك أ ّ
ّ
ي حسككاب إسككالمي أو بخككالف تلكككك يحجكك مبلككك
أن البكنككككك ّ
مفككوض بككهن يخصككم مككو أ ّ
ي ضكككريبة واجبكككة التطبيكككل مطلكككوب تحميلهكككا أو حجبهكككا مكككو بك ك البكنكككككك .إتا كككام
أ ّ
ي ضكككريبة واجبكككة التطبيكككل ،يحكككل
ي طكككرف تات صكككلة بكككد ع أ ّ
البكنكككككك نيابكككة عكككو أ ّ
يتوجكك علككى العميكككك
للبكنككككك الخصككم مككو الحسككاب اإلسككالمي نظيككر هكك ا المبلككك ويأو
ّ
بإعا ة تسديد تلك المبلك إلى البكنككك على الفور.
 3-25كككد يككككون مطلوبك كا ل مكككو البكنكككككك بمقتضكككى القكككانون أو بموجك ك االتفكككاق مكككع السكككلطات
ي طككرف تات صككلة
الضككريبية
ّ
المختصككة ر ككع تقككارير تضككمو بعككت البيانككات حككول أ ّ
ي
أو ككي حككال الكيانككات االعتباريككة ،حككول المككالكيو المباشككريو أو ريككر المباشككريو أل ّ
ي طككرف تات صككلة
طككرف تات صككلة أو أوصككيائه أو منتفعيككه) وك لكككك حككول عال ككة أ ّ
ي خكككدمات
ي حسكككاب إسكككالمي ويأو أ ّ
مكككع البكنكككككك بمكككا كككي تلككككك معلومكككات متعلقكككة بكككه ّ
إسالمية ،وتلك إلى:
أ) السكككلطات الضكككريبية كككي البلكككد الكك ي يحفكككح يكككه البكنكككككك الحسكككابات اإلسكككالمية،
والتككي بككدورها ككد ترسكك تلككك المعلومككات إلككى السككلطات الضككريبية ككي بلككد آخككر
يكون الطرف تات الصلة خاضعا ل يه للضرائ ؛ أو
ي طكككرف تات صكككلة
ب) مباشكككرة إلكككى السكككلطات الضكككريبية كككي البلكككد الكك ي يحمكك أ ّ
يقككرر أو يفتككرض البكنككككك بصككورة
جنسككيته أو يقككيم يككه أو البلككدان األخككر حيككث ّ
ي طرف تات صلة خاضع للضريبة هناة.
معقولة أ ّن أ ّ
ي معلومككات بمككا ككي تلكككك
 4-25يوا ككل ككك ّ طككرف تات صككلة علككى أن
ّ
يككزو البكنككككك بككه ّ
ي أحككككام ضكككائية خاصكككة أو معاملكككة
اإل كككرارات ،الشكككها ات ،المسكككتندات ،تفاصكككي أ ّ
طبككل علكككى الجنسكككية العامكككة أو كككة األشكككخاص التكككي ينتمكككي إليهكككا هكك ا الطكككرف تات
تُ ّ
ي ضككريبة
الصككلة) والتككي ككد يطلبهككا البكنككككك أو بخككالف تلكككك تُطلك منككه) يمككا يتعلككل بككه ّ
ي شككروط أخككر واجبككة التطبيككل بشككهن إعككدا ور ككع التقككارير.
أو مو ككا ضككريبي أو أ ّ
يتعك كيّو علكككى كك ك ّ طكككرف تات صكككلة ضكككمان ّ
أن تلكككك المعلومكككات عنكككد تقكككديمها إلكككى
ي حككال مككو األحككوال
البكنككككك) صككحيحة وسككليمة مككو جميككع الجوان ك  ،وليس ك ُمض ك تللة بككه ّ
ي
وتنطككوي علككى جميككع المعلومككات الما يككة تات الصككلة بموضككوع الطلكك  .ككإتا باتكك أ ّ
ي طككرف تات صككلة ككي السككابل ريككر يقككة أو ريككر مكتملككة ،يتعككيّو
معلومككات ككدمها أ ّ
على ك ّ طرف تات صلة القيام على الفور بإخطار البكنككك ب لكك.
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 .26شرط دفع إجمالي المبالغ المستحقة بدون خصم
ي
 1-26يشككككترط أن تككككد ع إجمككككالي المبككككالك المسككككتحقة للبنككككك بالعُملككككة المحكك كدّ ة وبككككدون أ ّ
مقاصككة
ي ضككريبة) أو
ّ
ي خصككومات) بمككا ككي تلكككك مبلككك أ ّ
اسككتقطاعات وخاليككة مككو أ ّ
أو مطالبكات متقابلككة.
 2-26إتا ُ
ي
ي مبلككك علككى حسككاب أ ّ
ي طككرف تات صككلة بمقتضككى القككانون خصككم أ ّ
طلكك مككو أ ّ
يتوجكك علككى تلككك الطككرف
ي التزامككات مسككتحقة عليككه لصككالح البكنككككك،
ّ
ضككريبة مككو أ ّ
تات الصككلة يككا ة يمككة المبككالك المسككتحقة الككد ع إلككى البكنككككك بحيككث يكككون المبلككك النهككائي
ال ك ي يسككتلمه البنككك بعككد االسككتقطاع يعككا ل المبلككك ال ك ي كككان علككى البكنككككك تسككلمه لككو لككم
يكو ه ا االستقطاع مطلوبا ل ي األساض.
 .27األسعـار والرســوم والتكاليــف
 1-27يوا كككل كككك ّ طكككرف تات صكككلة علكككى أن يكككد ع جميكككع الرسكككوم والتككككاليا واألجكككور
والمصككرو ات المعمككول بهككا لككد البكنككككك يمككا يتعلككل بتقككديم خدمككة إسككالمية .وتوضككح
تفاصكككي تلكككك الرسكككوم والتككككاليا الفعليكككة والنفقكككات والمصكككرو ات كككي الطلككك تات
الصكككلة ويأو جكككدول الرسكككوم الخكككاص بالبكنكككككك المتكككو ر كككي كككروع البكنكككككك ،وعلكككى
المو ع االلكتروني للبكنككك أو بخالف تلكك عند الطل .
 2-27يلتككزم ككك ّ طككرف تات صككلة بسككدا الرسككوم والتكككاليا الفعليككة والنفقككات والمصككرو ات
و قا ل لةسعار السائدة لد البنك ي الو تات الصلة.
ي طككرف تات صككلة ككي
ي مبلككك مسككتحل وواج ك الككد ع ككي تمككة أ ّ
 3-27ككي حككال عككدم سككدا أ ّ
تكككاريق اسكككتحقا ه و قك كا ل ألحككككام الشكككروط اإلسكككالمية تات الصكككلة يشكككار إلكككى الرصكككيد
يتعهكد ويلتككزم كك ّ طككرف تات صككلة علككى نحككو
المتبقككي آن ك بككك "المبلــغ ريــر المــدفوع")ّ ،
كرع نتيجككة لتككهخير الككد ع مككو خككالل وبنككا لف علككى طل ك
ريككر اب ك للككنقت بسككدا مبلككك تبك ّ
البنككك يمككا يتعلككل بككالمبلك ريككر المد ككككوع المحتسكك و قككا ل للمككا ة " 5-27مبلــغ التبــرع
ي تككهخير ككي الككد ع بمؤابككة تسككويا مككا لككم يؤب ك العكككس.
نتيجــة لت ـ خير الــدفع") .يعتبككر أ ّ
تبككرع نتيجككة لتككهخير الككد ع مسككتحل بموجكك هكك ه المككا ة  3-27واجكك
ي مبلككك ّ
يكككون أ ّ
الد ع ي تمة الطرف تات الصلة ورا ل عند طل البنك.
ي تكككاليا
 4-27ينبغككي علككى البنككك تو يككع مبلككك
ّ
التبككرع نتيجككة لتككهخير الككد ع بعككد خصككم أ ّ
ي مككو
ومصككرو ات مترتبككة علككى البنككك نتيجككة لتخلككا الطككرف تات الصككلة عككو ّ
التقي كد بككه ّ
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الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة) علككى الميسسككات الخيريككة التككي ككد يختارهككا البنككك بنككا لف
علكككى سكككلطته التقديريكككة المطلقكككة ،و كككي جميكككع الحكككاالت تحك ك إشكككراف لجنكككة الر ابكككة
الشرعية الداخلية لد البنك.
ي تككرة
 5-27يكككون مبلككك
ّ
التبككرع نتيجككة لتككهخير الككد ع يمككا يتعلككل بمبلككك ريككر مككد وع عككو أ ّ
يرتب بها معا الل للنات ال ي يت ّم الحصول عليه عند تطبيل المعا لة التالية:
N × B × Aي360
حيككككككث ّ
أن:
" "Aهي المبلك رير المد وع؛
" "Bهي سعككر التبك ّرع نتيجكة لتهخيككر الد ع؛ و
" "Nهككي عككد األيككام خككالل الفتككرة التككي تبككدأ اعتبككارا ل مككو تككاريق اسككتحقاق ككع تلككك
المبلككك ريككر المككد وع وتنتهككي ككي التككاريق ال ك ي يقككوم يككه الطككرف تات الصككلة باإليفككاف
بالتزامه بد عه.
ي رسكككوم أو تككككاليا عليكككة أو
 6-27يقكككوم ككك ّ طكككرف تات صكككلة بتفكككويت البكنكككككك بخصكككم أ ّ
أجككور أو مصككرو ات أو عمككوالت وار ة ككي جككدول الرسككوم الخككاص بالبكنككككك أومحككدّ ة
ي حسككاب إسككالمي
ي شككروط إسككالمية خاصككة واجبككة التطبيككل ،مككو أ ّ
بخككالف تلكككك ككي أ ّ
عند استحقا ها.
 7-27تعتبككر جميككع المبككالك المسككتحقة لصككالح البنككك ريككر ابلككة لالسككتر ا وال يجككو اسككتخدامها
ي مبلك آخر مستحل لصالح البكنككك.
على أنها رصيد ائو نظير أ ّ
 .28المراســالت والتسليم
ّ 1-28
ي خككدمات إسككالمية يجكك أن
ي مراسككالت مو ّجهككة أو يككت ّم تسككليمها يمككا يتعلككل بككه ّ
إن أ ّ
ي صككيغة يراهككا مناسككبة بمككا ككي
تكككون خطيككة .يحككل للبكنككككك تسككليم تلككك المراسككالت بككه ّ
تلكك بصيغة ور ية أو الكترونية).
ي مراسككالت بصككورة الكترونيككة
 2-28ون المسككاض بعموميككة مككا سككبل ،إنككه يجككو تسككليم أ ّ
بمككا ككي تلكككك مككو خككالل البريككد االلكترونككي أو الخككدمات المصككر ية االلكترونيككة) ،مككا
يقككرر البكككنك وسككيلة محككد ة للتسككليم بالنسككبة لخدمككة إسككالمية أو مراسككالت محككد ة،
لككم ّ
سكلم بشكك سككليم مككا لككم يككت ّم
و كي هك ه الحالككة ،لككو تكككون تلكك المراسككالت ككد أُرسككل أو ُ
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كررة مكككو بكك البككككنك .كمكككا ّ
ي مراسكككالت تسكككلم بصكككيغة
اتبكككاع وسكككيلة التسكككليم المقكك ّ
أن أ ّ
الكترونيككة ستشككك تسككليما ل "خطيككا ل" أو تسككليما ل "بصككيغة خطيككة" لهككا ألرككراض الشككروط
ي ككوانيو واجبككة التطبيككل ،كمككا سككتحم نفككس األثككر القككانوني
اإلسككالمية تات الصككلة وأ ّ
س كلم ككي صككيغة ور يككة ومو عككة مككو ب ك الطككرف تات الصككلة أو
تمام كا ل كمككا لككو كان ك ُ
ي طككرف تات صككلة االعتككراض علككى صككالحية
البكنككككك حسكك األحككوال) .ال يجككو أل ّ
ي مراسالت على أساض أنها ت ّم بصيغة الكترونية.
أ ّ
 3-28تقكككع المسكككيولية علكككى ككك ّ طكككرف تات صكككلة بشكككهن مراجعكككة جميكككع المراسكككالت التكككي
ي ضك كمانات بكك ّ
كهن المراسكككالت
يرسكككلها البككككنك والحفكككاظ عليهكككا آمنكككة ،وال يقك كدّم البككككنك أ ّ
االلكترونيككة آمنككة أو خاليككة مككو األخطككاف ،كمككا يوا ككل ك ك ّ طككرف تات صككلة علككى ّ
ي
أن أ ّ
مراسكككالت ترسككك الكترونيكككا ل يمككككو أن تتعكككرض لالختكككراق أو الفقكككدان أو التكككهخير أو
اإلصابة بفيروسات.
ي مراسككالت تككت ّم مككو بكك البكنككككك تعتبككر أنهككا بُلغكك بشككك صككحيح ،و ككل الحككاالت
 4-28أ ّ
التالية:
س كلم الكتروني كال ،عنككد إرسككالها إلككى عنككوان البريككد االلكترونككي
تم ك أو ُ
أ) ككي حككال ّ
ي طككرف تات صككلة ككي ككك ّ
أو الهككاتا المتحككرة أو ر ككم الفككاكس الخككاص بككه ّ
حالككة و ككل مككا يُخطككر بككه تلككك الطككرف تات الصككلة البكنككككك مككو حككيو آلخككر) أو
عنكككد توا رهكككا عبكككر الخكككدمات المصكككر ية االلكترونيكككة بصكككيغة مقكككروفة ،حسك ك
األحوال؛ وك لكك
ب) ي جميع الحاالت األخر  ،بعد خمسة أيام عم مو تاريق إرسالها.
ي طككرف تات صككلة إلككى البكككنك تعتبككر أنهككا بُلغكك بشككك
ي مراسككالت تسككلم مككو بكك أ ّ
 5-28أ ّ
سككليم قكك عنككد اسككتالمها بصككورة عليككة مككو بكك البكككنك ،ككي المكككان وبالطريقككة التككي
يحد ها البكنك له ا الغرض.
 6-28تقككع علككى ككك ّ طككرف تات صككلة مسككيولية القيككام ككي جميككع األو ككات بتزويككد البكككنك
بعنككوان بريككدي ،ور ككم هككاتا متحككرة وعنككوان بريككد الكترونككي وجميعهككا حديؤككة وك لكككك
ي تغييككرات تطككرأ علككى بيانككات االتصككال التككي ككدمها مككو بكك إلككى
إخطككار البكنككككك بككه ّ
البكنككك.
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 7-28يوا ككل ك ك ّ طككرف تات صككلة علككى ّ
ي
أن جميككع المراسككالت المو ّجهككة إليككه مككو البكنككككك وأ ّ
كرية بالنسككبة ل ك لك الطككرف تات الصككلة وأنككه يتع كيّو علككى ه ك ا األخيككر
مر قككات تتسككم بالسك ّ
ي مراسككالت مو ّجهككة إليككه بالخطككه مككو ب ك
القيككام بخككالف تلككك بح ك ف أو الككتخلص مككو أ ّ
البكنككك أو معنونة إلى مرس إليه آخر رير الطرف تات الصلة.
ي طككرف تات صككلة ،وال يقككع
ي مراسككالت مو ّجهككة إليككه مككو أ ّ
 8-28يحككل للبكككنك االسككتنا إلككى أ ّ
ي مو تلك المراسالت.
ي التزام إلثبات ص ّحة أو ة أ ّ
على عاتل البكنكك أ ّ
 9-28ون المسككاض بعموميككة مككا ور أعككاله ،يجككو للبنككك التواص ك مككع ك ك ّ طككرف تات صككلة
المتحككرة) .يوا ككل ككك ّ طككرف تات صككلة علككى أن
عبككر الهككاتا بمككا ككي تلككك الهككاتا
ّ
المحا ثكككات الهاتفيكككة بينكككه وبكككيو البككككنك كككد تككككون مسك ك ّجلة ،كمكككا يوا كككل علكككى ّ
ي
أن أ ّ
ي
ي محكمكككة أو إجكككرافات تحككككيم أو أ ّ
تسكككجيالت تعتبكككر مقبولكككة بصكككفتها ليك ك لكككد أ ّ
إجرافات أخر .
ي بنككو ما يككة علككى سككبي المؤككال ككاتر الشككيكات وبطا ككات
 10-28ينبغككي علككى البنككك إرسككال أ ّ
ي عنككوان
الخصككم مككو خككالل البريككد العككا ي أو شككركات البريككد المحم كول السككريع علككى أ ّ
للطككرف تات الصكككلة المسكك ّج لكككد البنكككك ،وتلككك علكككى مسككيولية تلكككك الطكككرف تات
الصلة ومخاطرته.
 .29الســريــــة
كرية ،ككي حككيو أن ك ك ّ طككرف تات
كرية المعلومككات السك ّ
 1-29يتع كيّو علككى البكككنك الحفككاظ علككى سك ّ
كرية ،علككى أسككاض
صككلة يوا ككل أن يقككوم البنككك باإل صككاح عككو جميككع تلككك المعلومككات السك ّ
السريككة ،وتلكككك:
ّ
ي عضو ي مجموعة بنك أبوظبي األول؛
أ) إلى أ ّ
مفككوض إلككى الحككدّ الككال م لتمكككيو البكككنك مككو تقككديم الخككدمات اإلسككالمية
ي
ّ
ب) إلككى أ ّ
بشك مباشر أو رير مباشر ،إلى تلك الطرف تات الصلة؛
صص تابع للبكنككك.
ي مستشار مهني متخ ّ
ل) إلى أ ّ
مقاصككة أو نظككام تسككوية أو مسككتو ع تبككا ل
ي هي ككة صككرف أو إيككداع أو ار
ّ
) إلككى أ ّ
ي مسككتو ع تككداول سككواف محلي كا ل أو عالمي كال) حيككث يكككون مطلوب كا ل مككو
البيانككات أو أ ّ
السرية.
مفوض اإل صاح عو تلك المعلومات
ّ
البكنككك أو ّ
ي أو محتم ك أو ككي ك ك ّ حالككة علككى
هك) إلككى أ ّ
ي محككال إليككه أو متنككا ل إليككه مجككا عل ك ّ
ي مككو وكالئهككم أو مستشككاريهم المهنيككيو) بشككهن حقككوق البكنككككك والتزاماتككه
حككدة ،أ ّ
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و)

)

ح)
ط)

ي)

ة)
ل)

كرف أو
ي تنككا ل أو تصك ّ
بموج ك الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة أو يمككا يتعلككل بككه ّ
م أو استحوات على أعمال مو ب البكنككك؛
كزو مباشككر أو ريككر
ي وكالككة تصككنيا أو شككركة تككهميو أو وسككي تككهميو أو مك ّ
إلككى أ ّ
مباشككر لخككدمات حمايككة االئتمككان لصككالح البكنكككك يمككا يتعلككل بالخككدمات اإلسككالمية
المقدمة مو البكنككك؛
ي وكالككة مرجعيككة لالئتمككان أخككر
إلككى شككركة االتحككا للمعلومككات االئتمانيككة أو أ ّ
كرح لككه أو شككركة اإلمككارات لتسككجي األصككول المنقولككة
أو مكت ك ائتمككان آخككر مصك ّ
ويقككر ككك ّ طككرف تات صككلة بشككك كامكك بعوا كك تلككك اإل صكككاح
والمرهونككة،
ّ
علككى درتككه للوصككول إلككى المنتجككات والخككدمات الماليككة مسك ل
كتقبال ،سككواف مككو البنككك
ي طرف ثالث؛
أو أ ّ
ي انون سككار؛
بموج ما هو مطلوب بمقتضى أ ّ
ي محكمكككة أو هي كككة تحككككيم أو سكككلطة
بموجك ك مكككا هكككو مطلكككوب بمقتضكككى أمكككر أ ّ
تنظيميكككة أو إشكككرا ية أو ضكككريبية أو عقابيكككة أو سكككلطة حكوميكككة أو شكككبه حكوميكككة
صكككاحبة اختصكككاص علكككى البككككنك أو يكككر البككككنك بشكككك معقكككول أنهكككا صكككاحبة
ي طرف تات صلة؛
اختصاص على أ ّ
ي كيككان مككو نككوع آخككر أو وكيلهككا أو مككو ينككوب عنهككا)
ي شككركة ُمدجرجككة أو أ ّ
إلككى أ ّ
ي طكككرف تات صكككلة مصكككلحة علكككى هي كككة أوراق ماليكككة كككي
والتكككي يملكككك يهكككا أ ّ
ي طككرف تات صككلة ككي الظككروف التككي يضككطر
حككو ة البكنككككك حسككبما رشككحها أ ّ
كرية علككى أنككه مالككك تلككك األوراق
يهككا البكنككككك لإل صككاح عككو تلككك المعلومككات السك ّ
المالية أو المالك القانوني لسجالتها أو األميو عليها؛
ي حقككوق خاصككة بالبكنككككك أو تككدابير تعويضككية
و ككل مككا يكككون مطلوب كا ل بغيككة حفككح أ ّ
ي طرف تات صلة؛ أو
أو تنفي ها تجاه أ ّ
و ل ما هو محدّ بخالف تلكك ي الشروط اإلسالمية تات الصلة.

فككوض ككك ّ طككرف تات صككلة البكنككككك ككي الحصككول علككى المعلومككات ،علككى أسككاض
 2-29يُ ّ
مسككتمر ،مككو شككركة االتحككا للمعلومككات االئتمانيككة وشككركة اإلمككارات لتسككجي األصككول
ّ
المنقولككة والمرهونككة ومصككرف اإلمككارات العربيككة المتحككدة المركككزي والبنككوة وريرهككا
مككو الميسسككات الماليككة ،وككك لك صككاح عمكك الطككرف تات الصكككلة ككي حككال ككككان
ي جهكككة أخكككر و كككل مكككا يكككراه البكنكككككك مناسكككبال ،حكككول الشكككيون
شخصك كا ل طبيعيك كال) أو أ ّ
ي طكككرف تات صكككلة بمكككا كككي تلككككك التفاصكككي الخاصكككة
الماليكككة وريكككر الماليكككة أل ّ
ي طكككرف تات صكككلة ،المرككككز المكككالي لكككه ،الكككدخ خاصكككته،
بالتسكككهيالت المصكككر ية أل ّ
ي طككرف تات صككلة بمككا ككي
ي معلومككات أخككر تتعلككل بككه ّ
معلومككات االتصككال بككه وأ ّ
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ي طككرف
ي رجككوع إلككى أ ّ
تلككك البيانككات الشخصككية) التككي يراهككا البكنككككك مناسككبة) ون أ ّ
تات صلة.
 3-29يجككو للبكككنك ،لغككرض اسككتيفاف بعككت الشككروط التنظيميككة والقانونيككة الخاصككة بككه ،أن
كر واحككد أو أكؤككر سككواف
ي طككرف تات صككلة ككي مقك ّ
يُمركككز تككداول المعلومككات الخاصككة بككه ّ
اخ ولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها.
 4-29يوا ككل ككك ّ طككرف تات صككلة علككى معالجككة المعلومككات الخاصككة بككه واإل صككاح عنهككا
المفوضككيو مككو بلككه نيابككة عنككه ،بنقكك
و ككل أحكككام هكك ه المككا ة وك لكككك يككام البكنككككك أو
ّ
ي طككرف تات صككلة إلككى بلككد أو بلككدان أخككر لمعالجتهككا نيابككة عككو
المعلومككات الخاصككة بككه ّ
يقككر ككك ّ طككرف تات صككلة ّ
بهنككه ككد يككت ّم االطككالع علككى
البكنككككك؛ و ككي هكك ا السككياق،
ّ
معلوماتكككه و لقكككا لإلجكككرافات القانونيكككة خكككارل اإلمكككارات العربيكككة المتحكككدة كككي تلكككك
الظروف.
سككرية و ككل أحكككام هكك ا البنككد ،يتعككيّو
 5-29ككي حككال يككام البكنككككك باإل صككاح عككو معلومككات ّ
عليككه ،حيؤمككا كككان تلكككك عملي كا ل بصككورة معقولككة ،اتخككات خطككوات لضككمان ّ
أن متلقككي تلككك
سريتها.
المعلومات
السرية سيحا ح على ّ
ّ
 .30حماية البيانــات الشخصية
ّ 1-30
إن البكنككككك ملتككزم بتككو ير حمايككة عاليككة المسككتو بشككهن معالجككة البيانككات الشخصككية علككى
نحو يتقيّككد بهحكام وانيكو وأنظمكة حماية البيانكات واجبة التطبيل.
 2-30يجككو للبكنككككك القيككام بتجميككع أو اسككتخدام أو تخككزيو أو اإل صككاح عككو أو بخككالف تلكككك
ي طرف تات صلة مو أج األرراض التالية:
معالجة البيانات الشخصية الخاصة به ّ
أ)
ب)
ل)
)
هك)

ي
معالجككة طلبككات الحصككول علككى الخككدمات اإلسككالمية ،بمككا ككي تلكككك تقيككيم مككد جككدارة أ ّ
طرف تات صلة وأ اف المراجعات وإجرافات تقييم المخاطر الال مة؛
تككو ير الخككدمات اإلسككالمية بمككا ككي تلكككك الخككدمات المصككر ية االلكترونيككة) مؤكك تنفيكك
عمليات الد ع أو المعامالت واستكمال التعليمات أو الطلبات؛
رصد وتحسيو المو ع االلكتروني الخاص بالبكنككك ومحتككواه؛
توطيد العال ات والحسابات المصر ية وإ ارتها؛
إجكككراف البحكككوو واالسكككتبيانات السكككو ية وتلكككك بهكككدف تحسكككيو المنتجكككات والخكككدمات
المطروحة مو ب البكنككك؛
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و)
)

الحفاظ على تنا سية منتجككات وخدمات البنككك وك لك تطويككرها وتحسينها؛
والتقصك كي والمقاضكككاة بشكككهنها بمكككا كككي تلككككك رسكك األمكككوال،
منكككع الجكككرائم وكشكككفها
ّ
ي اختصككاص ضككائي مككو خككالل
اإلرهككاب ،االحتيككال والجككرائم الماليككة األخككر ) ككي أ ّ
التحقكككل مكككو الهويكككة أو إجكككراف الفحكككص المتعلكككل بالعقوبكككات الحكوميكككة إضكككا ةل إلكككى
المراجعات والفحوصات بموج إجرافات العناية الواجبة؛

ح)

االمتؤكككال ألحككككام القكككوانيو واألنظمكككة والسياسكككات وأحككككام التشكككريعات الطوعيكككة أو
ي
ي طل ك مككو ب ك أ ّ
األحكككام القضككائية أو أوامككر المحكمككة واجبككة التطبيككل ،إضككا ةل إلككى أ ّ
ي عضككو مككو أعضككاف مجموعككة
سككلطة أو جهككة تنظككيم أو وكالككة أو جهككة تنفي يككة بشككهن أ ّ
بنك أبوظبي األول؛
ترسككيق الحقككوق القانونيككة وممارسككتها أوالككد اع عنهككا يمككا يتعلككل بككاإلجرافات القضككائية
ي إجكككرافات ضكككائية محتملكككة) والحصكككول علكككى المشكككورة
والقانونيككة بمكككا كككي تلككككك أ ّ
المهنية أو القانونية يما يتعلل بتلك اإلجرافات القضائية؛ وك لكك
مرا بة المقك ّرات بما ي تلكك مرا بة ماكينات الصراف اآللي).

ط)

ي)

ّ 3-30
إن البيانككككات الشخصككككية التككككي يطلبهككككا البكنككككككك ضككككرورية للقيككككام بتقككككديم الخككككدمات
اإلسالمية .كإن لكم يكت ّم تقكديم تلكك البيانكات إلكى البكنككككّ ،
كإن البكنكككك كد يككون ريكر كا ر
علككى اسككتيفاف التزاماتككه القانونيككة أو التنظيميككة أو علككى تككو ير الخككدمات اإلسككالمية إلككى
ي طرف تات صلة.
أ ّ
 4-30يككت ّم حفككح البيانككات الشخصككية لككك ّ طككرف تات صككلة التككي يقككوم البكنككككك بمعالجتهككا ككي
ي طكككرف تات صكككلة لفتكككرة ال تزيكككد عمكككا هكككو ال م
صكككيغة تسكككمح بتحديكككد هويكككة أ ّ
لةرككراض التككي يككت ّم مككو أجلهككا معالجككة تلككك البيانككات الشخصككية بموجكك االلتزامككات
القانونيكككة والتنظيميكككة والتشكككريعية .وعنكككد انقضكككاف تلكككك الفتكككرات ،يكككت ّم حك ك ف البيانكككات
الشخصكككية الخاصكككة بكككالطرف تات الصكككلة أو أرشكككفتها السكككتيفاف التزامكككات الكككتحفح
القانوني أو و كل تكرات التقكا م المعمكول بها.
 5-30يمكككا يتعلكككل بموضكككوع البيانكككات ،كك ّ
ي و كك أن
كإن لككك ّ طكككرف تات صكككلة الحكككل كككي أ ّ
مصككرح بككه بموجكك
ي عضككو ككي مجموعككة بنككك أبككوظبي األول و ككل مككا
ّ
يطلكك مككو أ ّ
القككوانيو ويأو اللككوائح ويأو توجيهككات القطككاع المصككر ي واجبككة التطبيككل ،بالككدخول إلككى
البيانككات الشخصككية الخاصككة بككالطرف تات الصككلة وك لكككك تصككحيحها أو إلغائهككا .كمككا
يحككل لككك ّ طككرف تات صككلة أيضكككا ل وعلككى أسككانيد مشككروعة أن يطلكك حصككر معالجككة
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البيانككات الشخصككية الخاصككة بككه أو أن يعتككرض علككى طريقككة معالجتهككا ،كمككا أن لككك ّ
طرف تات صلة الحل أيضكا ل ي نق البيانات الشخصية الم كورة.
 6-30ككي حككاالت معيّنككة ،يجككو للطككرف تات الصككلة أن يسككح موا قتككه علككى معالجككة بياناتككه
الشخصككية مككو ب ك البنككك .و ككي حككال ه ك ه الحالككة ،يجككو للبنككك االسككتمرار بمعالجككة تلككك
ي سكككح
البيانكككات الشخصكككية إتا ككككان تلكككك مطلوبكككا ل لمزاولكككككة أعمالكككه .لكككو يكككيثر أ ّ
ي معالجكككة سكككابقة للبيانكككات الشخصكككية مكككو بككك
مسكككتقبلي للموا قكككة علكككى صكككالحية أ ّ
البنككككك.
 7-30يحككل لك ك ّ طككرف تات صككلة ر ككع شكككو لككد هي ككة حمايككة البيانككات يمككا يتعلككل بمككد
ي عضكككو مكككو مجموعكككة بنكككك أبكككوظبي األول بقكككوانيو حمايكككة البيانكككات واجبكككة
التكككزام أ ّ
التطبيكل.
ّ 8-30
إن الطريقة التي يقوم بها البنك بجمع وتخزيو ومشاركة وحماية البيانات الشخصكية للطكرف
تات الصكلة ،كمككا وحقككوق الطككرف تات الصككلة يمككا يتعلككل بالبيانككات الشخصككية المك كورة،
موضحة بمزيد مو التفصي ي بيان الخصوصية تات الصلة ال ي يمكو االطالع عليه علكى
الراب التالي ) .First Abu Dhabi Bank (FAB) – UAE (bankfab.comوما لم ير نص صريح
بخالف تلك ي الشروط اإلسالمية الخاصة تات الصلة ،تنطبل أحكام بيان الخصوصية على
جميككع الخككدمات اإلسككالمية ويجككو للبنككك تحككديؤها و قكا ل لةحكككام والشككروط الماثلككة لغككرض
االمتؤال لقوانيو وأنظمة حماية البيانات واجبة التطبيل.
ي طلبككات تتعلككل بمعالجككة البيانككات الشخصككية الخاصككة بككالطرف تات الصككلة،
 9-30بالنسككبة أل ّ
يتعيّو على تلك الطرف تات الصلة االتصال بك:
رئيككس سككم حمايككة البيانكككات
بنككك أبوظبكككي األول ش.م.ع.
أبوظبككي ،اإلمارات العربية المتحدة
البريد االلكترونيprivacy@bankfab.com :
 .31الوفـاة ،أو فقـــدان لألهليـــة أو اإلعســـار
ي طككرف تات صكككلة أو قدانكككه لةهليكككة القانونيكككة أو ّ
حلككه أو
ككي حكككال وصكككول إخطكككار بو كككاة أ ّ
إ السككه أو إعسككاره أو ككي حككال و ككوع حالككة مماثلككة مككو شككهنها التككهثير عليككه بمككا ككي تلكككك أحككد
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كرف البكنككككك و ق كا ل ألحكككام القككوانيو واجبككة التطبيككل،
مككالكي الحسككاب اإلسككالمي المشككترة) ،يتصك ّ
ومع مراعاة القوانيو واجبة التطبيل ،يحل للبكنككك ما يلي:
أ) و ا تقديم الخدمات اإلسالمية سواف بصورة كلية أو جزئية)؛ أو
ب) حج أو تجميد الحساب اإلسالمي سواف بصورة كلية أو جزئية) وتلك باسم،
أي طككرف تات صككلة ،سككواف كككان يملككك الحسككاب بمفككر ه أو بصككورة مشككتركة مككع مالككك آخككر
مختص كة
للحسككاب ،وتلككك اعتبككارا ل مككو تككاريق اإلخطككار وحتككى اسككتالم البكككنك ألمككر مككو محكمككة
ّ
ي و كك يككت ّم يككه حجكك حسككاب إسككالمي أو
أو سككلطة صككاحبة اختصككاص علككى البكككنك .و ككي أ ّ
تجميكككده ،يجكككو للبكنكككككك بكككول عمليكككات اإليكككداع كككي تلكككك الحسكككاب اإلسكككالمي و قككا ل للشكككروط
ي سككحوبات مككو هكك ا الحسككاب اإلسككالمي بخككالف
اإلسككالمية تات الصككلة ولكككو لككو يككت ّم إجككراف أ ّ
المختص كة أو
مككا يككت ّم و ق كا ل ألحكككام القككانون واج ك التطبيككل أو و ق كا ل لةمككر الصككا ر مككو المحكمككة
ّ
السلطة صاحبة االختصاص على البكنككك.
 .32الضمـــــان
 1-32جميكككع األوراق الماليكككة أو السكككندات أو الو ائكككع أو األوراق النقديكككة أو الك ك ه أو األسكككهم
ي ممتلكككات أو مسككتندات أخككر مهمككا كككان طابعهككا ،التككي يقككوم البكنككككك بحيا تهككا
أو أ ّ
ي طككرف تات صككلة ،أو التككي تككدخ ككي حيككا ة البكنككككك ،يككت ّم
ي مككو روعككه باسككم أ ّ
ككي أ ّ
االحتفككاظ بهككا علككى سككبي الضككمان نظيككر االلتزامككات ،سككواف تلككك التككي تنشككه بموجكك
ي خكككدمات إسكككالمية أخكككر أو تسكككوية ماليكككة يكككت ّم
الشكككروط اإلسكككالمية تات الصكككلة أو أ ّ
ي طككرف تات صككلة .يوا ككل ك ك ّ طككرف تات صككلة عل كى حفككح تلككك الممتلكككات
تو يرهككا أل ّ
والمسككتندات ككي حيككا ة البكككنك علككى سككبي الضمكككان نظيككر االلتزامككات حتككى يككت ّم اإليفككاف
بها بالكام أو ما لم تت ّم الموا قة على خالف تلكك مو ب البكنككك.
ي
ي إجككراف بمككا ككي تلكككك التو يككع علككى أ ّ
 2-32يوا ككل ككك ّ طككرف تات صككلة علككى اتخككات أ ّ
مسكككتندات إضكككا ية) حسكككبما يحكككدّ ه البكنكككككك إلتمكككام وصكككيانة والحفكككاظ علكككى ضكككمان
ي مسكككتند ضكككمان واجككك التطبيكككل أو
المعاملكككة المقصكككو إنشكككا ه علكككى أو بموجككك أ ّ
بخككككالف تلكككككك لتسككككهي تسككككيي أو تصككككفية الموجككككو ات الخاضككككعة أو المقصككككو أن
تخضع) لضمان المعاملة.
يقككر ككك ّ طككرف تات صككلة أيضكككا ل ويوا ككل علككى أنككه يجككو للبكككنك ،و ككل مككا يككراه
 3-32كمككا ّ
ي طككرف تات صككلة لككد
ي تككدابير يككت ّم إبرامهككا مككع أ ّ
مالئمككا ،القيككام بتسككجي تفاصككي أ ّ
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شككركة اإلمككارات لتسككجي األصككول المنقولككة والمرهونككة .يتخلككى ككك ّ طككرف تات صككلة
ي حل لالعتراض على هك ا تسجي .
عو أ ّ
 4-32يوا ل ك ّ طرف تات صلة على ّ
أن البكنكك يملك الحل ي القيام بما يلي:
كر إ امكككككة الطكككككرف تات الصكككككلة أو مككككككان عملكككككه لمنا شكككككة ويأو
أ) يكككككارة مقكككك ّ
تحصي ؛ و
ي مفكك ّكوض اخك ك ولكككة اإلمكككارات العربيكككة المتحكككدة أو خارجهكككا) القيكككام
ب) تخويك ك أ ّ
مقر إ امة أو مكان عم العمي لمنا شة ويأو تحصي ،
بتحصي و يارة ّ
ي مككو االلتزام كات التككي بات ك مسككتحقة .كمككا يفك ّكوض كك ّ طككرف تات صككلة البنككك لتزويككد
أ ّ
ي طكككرف تات صكككلة وككك لك
ال ّ
ي معلومكككات أو مسكككتندات تتعلكككل بكككه ّ
مفوضكككيو طر كككه بكككه ّ
اتخككات اإلجككراف المناس ك نيابككة عككو البكنككككك لتحصككي ه ك ه االلتزامككات .يظ ك ّ ك ك ّ طككرف
تات صككلة مسككيوالل عككو سككدا جميككع التكككاليا المتعلقككة بعمليككات التحصككي بمككا ككي تلكككك
األتعاب القضائية.
ي طككرف تات صككلة بككدون موا قككة خطيككة مسككبقة مككو البكككنك) التنككا ل عككو
 5-32ال يجككو أل ّ
ي ضككمان أو حككل ملكيككة
أو إنشككاف رهككو و ككاف أو رهككو حيككا ي أو بخككالف تلكككك إنشككاف أ ّ
ي حقككوق
ي مبككالك مو عككة ككي حسككاب إسككالمي أو أ ّ
ي طككرف ثالككث علككى أ ّ
آخككر لصككالح أ ّ
بموجكك الشكككروط اإلسكككالمية تات الصكككلة أو األصكككول األخكككر العائكككدة لكك لك الطكككرف
تات الصلة والموجو ة ي حو ة البكنككك.
 .33عـدم تجزئـة الحسابات اإلسالمية والمقاصــة
 1-33يجككو للبكككنك أن يعام ك جميككع الحسككابات اإلسككالمية العائككدة للعميكككك  ،سككواف كان ك بعملككة
واحككدة أو بعمككالت مختلفككة أو سككواف كان ك مككو نفككس النككوع أو مككو أنككواع مختلفككة ،علككى
أنها عناصر تشك حسابا ل إسالميا ل واحدا ل رير اب للتجزئة.
ي عقككد،
ي حككل عككام آخككر
ّ
للمقاص كة أو حقككوق أخككر أناطهككا القككانون أو أ ّ
 2-33باإلضككا ة إلككى أ ّ
ي و بما يلي:
يحل لك ّ عضو مو مجموعة بنك أبوظبي األول القيام ي أ ّ
أ)

ي طككرف تات صككلة
ي مككو الحسككابات المحفوظككة باسككم أ ّ
م ك أو توحيككد جميككع أو أ ّ
ي عضككو آخككر مككو مجموعككة بنككك أبككوظبي األول أينمككا تقككع تلككك
لككد البكنككككك أو أ ّ
مقومككة؛ ويأو
عملة كان
ي ُ
ّ
الحسابات وبه ّ
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ي عضككو
ب) إجككراف
ّ
ي أرصككدة ائنككة ككي حسككاب محفككوظ لككد البكنككككك أو أ ّ
مقاص كة أل ّ
ي طككرف
ي مبككالك أخككر مسككتحقة أل ّ
آخككر مككو مجموعككة بنككك أبككوظبي األول أو أ ّ
عملككة كان ك تلككك
ي ُ
ي جككزف مككو االلتزامككات بككه ّ
تات صككلة) وتلككك نظيككر جميككع أو أ ّ
مقومككة).
االلتزامات ّ
ي
ي طكككرف تات صكككلة مكككع أ ّ
 3-33يحكككل للبككككنك أن يعامكك جميكككع المعكككامالت التكككي يتوالهكككا أ ّ
عضككو مككو مجموعككة بنككك أبككوظبي األول علككى أنهككا مرتبطككة ببعضككها الككبعت ،بصككرف
النظر عو حقيقة أنه يمكو تولي تلك المعامالت عبر حسابات مختلفة.
 .34االمتثـــال
يقككر ككك ّ طككرف تات صككلة ويوا ككل علككى ّ
أن البكككنك يخضككع لشككروط انونيككة وتنظيميككة
1-34
ّ
صككارمة يمككا يتعلككل بتقككديم الخككدمات اإلسككالمية وإ ارة الحسككابات اإلسككالمية ،وال شككيف
ي
ككي الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة مككا يلككزم البكككنك للقيككام أو االمتنككاع عككو القيككام بككه ّ
ي:
شيف د ير ى مو وجهة نظر البكنككك إلى انتهككاة أل ّ
أ) انككككككون؛
مختصككة أو سككلطة أخككر صككاحبة اختصككاص علككى
ي محكمككة
ّ
ب) أمككر صككا ر مككو أ ّ
مفككوض أو
ي عضككو آخككر مككو مجموعككة بنككك أبككوظبي األول ،أو
ّ
البكككنك أو علككى أ ّ
ي طككرف تات صلككة؛
أ ّ
ل) التككزام ببكك ل عنايككة؛ أو
) عقوبات ا تصا ية أو مالية أو تجارية أو حظككر.
يتعه كد بمواصككلة االمتؤككال لجميككع االلتزامككات
 2-34ييكككد ك ك ّ طككرف تات صككلة أنككه يمتؤ ك  ،كمككا ّ
القانونيككة والتنظيميككة التككي يخضككع لهككا ،بمككا ككي تلكككك تلككك التككي تتعلككل بمنككع الرشككاو
والفسككا واالحتيككال ورس ك األمككوال واألنشككطة اإلرهابيككة وك لكككك تقككديم الخككدمات الماليككة
أو الخدمات األخر إلى أشخاص أو جهات د تكون خاضعة لعقوبات.
ي إجككراف يككراه مناسككبا ل مهمككا
 3-34يوا ككل ك ك ّ طككرف تات صككلة علككى أنككه يجككو للبكككنك اتخككات أ ّ
ي
ي التزامككات ،سككواف اخكك ولككة اإلمككارات العربيككة المتحككدة أو ككي أ ّ
كككان للو ككاف بككه ّ
مككككان آخكككر كككي العكككالم ،يتعلكككل بمنكككع الرشكككاو والفسكككا واالحتيكككال ورسك ك األمكككوال
واألنشككطة اإلرهابيككة وك ك لك تقككديم الخككدمات الماليككة أو الخككدمات األخككر إلككى أشككخاص
أو شككركات ككد تكككون خاضككعة لعقوبككات سككواف كان ك علككى هي ككة عقوبككات ا تصككا ية أو
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ماليكككة أو تجاريكككة أو حظكككر أو خال كككه) .و كككد يشكككم تلككككك تجميكككد أمكككوال كككي حسكككاب
ي حسككاب إسككالمي
إسككالمي ،و ّ
تقصككي واعتككراض عككات يككت ّم إيككداعها أو سككحبها مككو أ ّ
صككي بشككهن مصككدر
وخاصككة ككي حالككة عمليككات تحويكك األمككوال الدوليككة) وك لكككك التق ّ
ي
األمكككوال أو المرسككك إليكككه المقصكككو  .كمكككا يجكككو أن يشكككم تلككككك أيضككككا ل إجكككراف أ ّ
ي شككخص يخضككع لعقوبككات ،و ككد يككي ّي تلكككك إلككى تككهخير
استقصككاف للتهكككد مككا إتا كككان أ ّ
ي طرف تات صلة أو استالم المبالك التي ت ّم مقاصتها.
تنفي تعليمات أ ّ
 4-34يوا ككل ك ك ّ طككرف تات صككلة علككى اتخككات جميككع الخطككوات التككي يتطلبهككا البكككنك مككو أج ك
تمكيو البكنك مو الو اف بمتطلباته القانونية والتنظيمية و قا ل لما ور أعاله.
ي أنشككطة أو معككامالت مشككبوهة أو ريككر انونيككة وتلككك إلككى
 5-34يجككو للبكنككككك اإلبككال عككو أ ّ
ي مكان آخر.
السلطات المخت ّ
صة سواف ي ولة اإلمارات العربية المتحدة أو ي أ ّ
 .35االستعانـــة بالغيـــــر
ّ 1-35
ي مككو مسككيولياته بموجكك الشككروط
إن البكككنك
ّ
مفككوض للقيككام مككو حككيو آلخككر بإنابككة أ ّ
اإلسالمية تات الصلة حسبما يراه البكنككك مناسبال.
 2-35يقك ّر كك ّ طرف تات صلكة بما يلي:
ي مفكككوض و قك كا ل ألحككككام القكككوانيو واجبكككة التطبيكككل كككي االختصكككاص
أ) يتصكك ّ
كرف أ ّ
القضائي ال ي يقع يه المفكك ّوض؛
ي
ي مفك ّكوض إنابككة المهككام المنوطككة بككه مككو بك البكككنك ولككو يكككون للبكنكككك أ ّ
ب) يجككو أل ّ
حقوق مباشرة واجبة النفات ضدّ
المفوض النهائككي؛ وك لكك
ّ
ي مفك ّوض.
ل) يجو أن يكون للبكنككك حقوق تعا دية ق ضكد أ ّ
 3-35يجككو للبكككنك القيكككام كمككا ّ
مفككوض مككو بكك ككك ّ طكككرف تات صككلة للقيكككام)
أن البككككنك
ّ
المفوضكككيو بغيكككة تقكككديم
ي طكككرف تات صكككلة أو إحالتكككه مباشكككرة إلكككى هكككيالف
ّ
بتعريكككا أ ّ
الخدمات اإلسالمية له بصورة مباشرة.
ي
ي طككرف تات صككلة) لككد أ ّ
 4-35يجككو للبكككنك ككتح حسككابات سككواف باسككم البكككنك أو باسككم أ ّ
مفكك ّوض معيّككو و قككا ل للشكروط اإلسالمية تات الصلة.
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ي رسككوم أو تكككاليا عليككة أو مصككرو ات
 5-35يظكك ّ ككك ّ طككرف تات صككلة مسككيوالل عككو أ ّ
المفوضيو.
ي مفكك ّوض مو
ّ
واجبككة الد كع إلى أ ّ

 .36التعــــــارض
 1-36لككو يعتبككر تقككديم الخككدمات اإلسككالمية مككو بكك البكككنك بموجكك الشككروط اإلسككالمية تات
الصلة على أنه على أساض رير حصري.
ي طككرف تات صككلة) القيككام
 2-36يجككو للبكككنك ون الحاجككة إلككى إشككعار آخككر ّ
يوجككه إلككى أ ّ
ي طككرف تات صكككلة أو لصكككالحه
بتقككديم الخكككدمات اإلسكككالمية أو تنفيكك المعكككامالت مكككع أ ّ
والتكككي:
أ)
ب)

ل)
)
هك)
و)
)

للبكنككك يها مصلحة مباشرة أو رير مباشرة؛
تكككون ككي الظككروف التككي يكككون للبكككنك يهككا عال ككة مككع طككرف آخككر بمككا يككي ّي أو
ي طككرف
ي التككزام ككد يُسككتحل مككو البكككنك إلككى أ ّ
ككد يككي ّي إلككى نشككوف تعككارض مككع أ ّ
تات صلة؛
كرف يهككا البكككنك علككى أنككه أحككد صككانعي القككرار
تكككون ككي الظككروف التككي ككد يتصك ّ
بالسوق؛
ي شكككخص
ي طكككرف تات صكككلة ويأو إلكككى أ ّ
تتعلكككل بتقكككديم خكككدمات الوسكككاطة أل ّ
آخر؛
تنطكككوي علكككى يكككام البككككنك مقكككام المستشكككار المكككالي أو المصكككر ي أو مكككو يقكككوم
ي جهة إصدار؛
بخالف تلكك بتقديم خدمات إلى أ ّ
يقوم يها البكنككك مقام الوكي ألكؤر مو شخص واحد؛ أو
ي مو األنشطة الوار تكرها أعاله.
يحقل يها البكنككك أرباحا ل مو أ ّ

 3-36يحكككل للبكنكككككك إلكككى أ صكككى حك كدّ يجيكككزه القكككانون ،ون الحاجكككة إلكككى اإل صكككاح ،بكككول
ي أربكككاح أو إيجكككارات حسكككبما ينطبكككل) ويأو
واالحتفكككاظ لحسكككابه ومنفعتكككه الخاصكككة بكككه ّ
خصككككومات ويأو عمككككوالت وسككككاطة ويأو عمككككوالت ويأو رسككككوم ويأو مكاسكككك ويأو
ي مككو الخككدمات اإلسككالمية أو يمككا يتعلككل
حسككومات ويأو امتيككا ات أخككر تنشككه عككو أ ّ
بها.
 .37ضمان التعويض وتحديد المسؤولية
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متعمككد مككو بكك البكككنك ،يتعككيّو
ي احتيككال أو إهمككال جسككيم أو صككور
ّ
 1-37باسككتؤناف حككاالت أ ّ
ي طريقككة
ي خسككائر بككه ّ
علككى ك ك ّ طككرف تات صككلة تعككويت البكككنك عنككد الطل ك ) عككو أ ّ
ي
كانكك ناشكك ة والتكككي ّ
يتكبككدها البككككنك أو يتحملهكككا سكككواف تجكككاه طكككرف تات صكككلة أو أ ّ
طرف ثالث):
ي طككرف تات صككلة)2 ،
أ)
نتيجككة لككك  )1يككام البكككنك بتقككديم الخككدمات اإلسككالمية إلككى أ ّ
ي طكككرف تات صكككلة أو طلبكككه أو تعليماتكككه ،أو )3
يكككام البككككنك بالعمكك و قككا ل إلخطكككار أ ّ
ي شككروط إسككالمية تات صككلة بمككا ككي
ي إخككالل مهمككا كككان وصككفه) بموج ك أ ّ
حككدوو أ ّ
ي مبلك ي تاريق استحقا ه)؛ أو
تلك تخلا تلك الطرف تات الصلة عو سدا أ ّ
ب)

يمككا يتعلككل بإعككدا  ،تو يككع ،إتمككام ،ويأو إنفككات الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة المبرمككة
مع البنك والمعامالت المتضمنة بموجبها.

ي طريقككة كانك ناشك ة بسككب أو يمككا يتعلككل
ي خسككائر بككه ّ
 2-37لكو يكككون البكككنك مسككيوالل عككو أ ّ
ي وا عككة خارجككة عككو سككيطرة البكككنك ويشككم تلكككك حككاالت القضككاف والقككدر ،الحككروب،
بككه ّ
أعمككال الشككغ  ،العككدوان ،العمليككات اإلرهابيككة ،حككاالت الطككوار المحليككة أو الوطنيككة،
الحرائكككل ،الككككوارو الطبيعيكككة ،االنفجكككارات ،أعمكككال اإلضكككراب ،األوامكككر القضكككائية،
ي خلكك ك ككككي المعككككدات أو
ي ككككانون أو أ ّ
ي تغييككككر يطككككرأ علككككى أ ّ
القيككككو القانونيككككة ،أ ّ
ي صككور أو عطكك ككي الشككبكات الفنيككة أو شككبكات الطا ككة
البرمجيككات االلكترونيككة أو أ ّ
أو شبكات االتصال.
 3-37يخصككم البنككك مككو الحسككاب اإلسككالمي كا ككة الخسككائر المترتبككة عليككه والناش ك ة عككو إنفككاته
للشروط اإلسالمية تات الصلة.
ي طككرف تات صككلة إال عككو الخسككارة المباشككرة التككي ت ك ّم
 4-37لككو يكككون البكنكككك مسككيوالل تجككاه أ ّ
ي احتيكككال أو إهمكككال جسكككيم أو
البكك ّ ضكككائيا ل يهكككا بصكككورة نهائيكككة بهنهكككا ناجمكككة عكككو أ ّ
صور متع ّمد مو جان البكنككك.
ي خسككارة ريككر مباشككرة أو عرضككية أو تبعيككة ،بمككا ككي
 5-37ل كو يكككون البكككنك مسككيوالل عككو أ ّ
تلكككك خسككارة الككربح مهمككا كككان سككببه وسككواف كككان متو عككا ل أم ال وبغككت النظككر عمككا إتا
كان البكنككك د تلقى إشعارا ل عليا ل أو حكميا ل ب لكك.
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ي طككرف تات صككلة أ)
ي خسككارة ككد تلحككل بككه ّ
ي التككزام عككو أ ّ
 6-37يسككتؤني البكنككككك صككراحةل أ ّ
كرف ب ُحسكككو نيكككة واسكككتيفا لف للشكككروط اإلسكككالمية تات الصكككلة
خكككالل يكككام البكنكككككك بالتصكك ّ
ي طكككرف تات صكككلة بالشكككروط
ي كككوانيو سكككارية ،أو ب) ناجمكككة عكككو عكككدم التكككزام أ ّ
وأ ّ
اإلسالمية تات الصلة.
 7-37ال يتضككمو هكك ا البنككد أو هكك ه الشككروط العامككة أي نككص مككو شككهنه الحككدّ مككو مسككيولية
البنككك أو اسككتبعا ها يمككا يتعلككل بواجك مترتك علككى البنككك تجككاه العميك بموجك القككانون
واج التطبيل ،باستؤناف ما يجيكزه القانون واج التطبيل.
 .38التعديـــــــالت
ي و كك القيككام بتعككدي جككدول الرسككوم أو الشككروط اإلسككالمية تات
 1-38يجككو للبكككنك ككي أ ّ
ي
الصككلة كمككا يجككو أن يككتم بموجكك تلككك التعككديالت ككرض التزامككات إضككا ية علككى أ ّ
ي طريقككة
طككرف تات صككلة) .يككت ّم توجيككه إخطككار بالتعككديالت المك كورة مككو ب ك البكككنك بكه ّ
ي طكككرف تات صكككلة بالتعكككديالت ويشكككم تلككككك ونمكككا
يراهكككا البككككنك كا يكككه إلبكككال أ ّ
ي نسككق مطبوعككة مككو جككدول الرسككوم أو الشككروط
حصككر مككا يككت ّم عككو طريككل تحككديث أ ّ
اإلسككالمية تات الصككلة متككو رة ككي ككروع البكككنك أو تحميكك جككدول الرسككوم المعككدّل أو
الشكككروط اإلسكككالمية تات الصكككلة المعدّلكككة علكككى المو كككع االلكترونكككي للبككككنك أو بخكككالف
ويقككر
تلكككك إتاحككة تلككك األحكككام المعدّلككة لالطككالع عليهككا بموجكك الوسككائ الكترونيككة).
ّ
ككك ّ طككرف تات صككلة ويوا ككل علككى ّ
تغيككر اسككتنا ا ل إلككى
أن مككدة اإلخطككار التغييككر ككد ت ّ
طبيعككة التغييككر ،ولكككو ،و ككي جميككع األحككوال ،يمتؤ ك البنككك للقككانون واج ك التطبيككل عنككد
ي تغيير ،بما ي تلك ما يتعلل بمدة اإلخطار المحد ة.
تنفي أ ّ
ي تعككديالت يي ّيهككا البكككنك علككى جككدول الرسككوم الخككاص بككه أو الشككروط
 2-38يسككري مفعككول أ ّ
اإلسككالمية تات الصككلة الخاصككة بككه ،اعتبككارا ل مككو التككاريق الكك ي يحككدّ ه البكككنك .لتجنكك
ي سكككعر أربكككاح متو كككع واجك ك التطبيكككل ،نسكككبة
ي تعكككديالت علكككى أ ّ
الشكككك ،لكككو تكككيثر أ ّ
مشككاركة أربككاح ،سككعر أربككاح أو سككعر إيجككار حسككبما ينطبككل) تكك ّم االتفككاق عليككه بكك
إ خال تلك التعديالت.
ي حسكككاب إسكككالمي أو إ ارتكككه أو
ي عميككك كككي الكككدخول إلكككى أ ّ
 3-38كككي حكككال اسكككتمرار أ ّ
ي خدمككة إسككالمية ،يعتبككر كك ّ طككرف تات صككلة أنككه ب ك جككدول
االسككتمرار ككي اسككتخدام أ ّ
الرسككككوم والشككككروط اإلسككككالمية تات الصككككلة واجبككككة التطبيككككل علككككى تلكككككك الحسككككاب
اإلسالمي أو تلك الخدمة اإلسالمية حسبما تكون سارية ي الو تات الصلة.
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 4-38إتا ككام البنككك بتغييككر جككدول الرسككوم أو الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة ،والطككرف تات
الصككلة  )1لككم يوا ككل علككى التغييككرات المكك كورة و  )2أخطككر البنككك ضككمو مهلككة 30
يومككا ل مكككو تكككاريق توجيكككه إخطكككار التغييكككر المكك كور إلكككى الطكككرف تات الصكككلة ،يجكككو
للطككرف تات الصككلة أن يطلكك إرككالق الحسككاب اإلسككالمي المتضككرر أو إنهككاف الخدمككة
ي التزامككات مسككتحقة وبا يككة
اإلسككالمية المتككهثرة بكك لك التغييككر .شككريطة عككدم وجككو أ ّ
ون سدا لصالح البكنك ،يجو تقديم تلك الطل بدون رسكوم.
 .39اإلنهــــــــاء
 1-39أي حسككابات إسككالمية أو خككدمات إسككالمية مقدمككة مككو بكك البكنككككك بموجكك الشككروط
اإلسككالمية تات الصككلة سككتكون متاحككة و ككل التقككدير المنفككر والمطلككل للبكنككككك ويجككو
ي
إرال هككا أو إيقا هككا سككواف بصككورة كليككة أو جزئيككة وبصككورة مسككتديمة أو مي تككة ككي أ ّ
ي سككب كككان .ويتعككيّو علككى البكككنك توجيككه إشككعار معقككول المككدّة إلككى العميكككك
و كك وأل ّ
بهكك ا اإلركككالق أو التعليكككل أو اإلنهكككاف .وحيؤمكككا يجيكككزه القكككانون واجكك التطبيكككل ،يبك ك ل
البنك أ صى جهو ه لتبرير اإلرالق أو اإليقاف الم كوريو.
ي التزامككات متككهخرة ومسككتحقة لصككالح البكككنك ،يجككو للعميكككك
 2-39شككريطة عككدم وجككو أ ّ
ي خدمككة إسككالمية مقدّمككة بموجكك الشككروط
ي حسككاب إسككالمي أو طلكك إنهككاف أ ّ
إرككالق أ ّ
ي و ك بموج ك توجيككه إخطككار مسككبل إلككى البكككنك .وتختلككا
اإلسككالمية تات الصككلة ككي أ ّ
الفتككرة المحككدّ ة لإلخطككار اسككتنا ا ل إلككى الحسككاب اإلسككالمي الكك ي هككو بصككد اإلرككالق أو
الخدمككة اإلسككالمية يككد اإلنهككاف .مككا لككم يككت ّم االتفككاق صككراحةل علككى خككالف تلكككك ،يتعككيّو
علككى العميكك توجيككه إخطككار بمككدّة ال تقكك ّ عككو سككبعة  )7أيككام عمكك ككي حككال إرككالق
الحسكككاب اإلسكككالمي أو إخطكككار ال تقكك ّ مدتكككه عكككو ثالثكككيو  )30يومككا ل كككي حكككال إنهكككاف
الخدمكة.
ي خدمككة إسالميككة ،يكون للبكنككك الحل ي:
 3-39عند إنهككاف أ ّ
ي جكككزف مكككو االلتزامكككات التكككي ال تكككزال
أ) أن يطلك ك التسكككوية الفوريكككة لجميكككع أو أ ّ
مستحقكة ورير مد وعة؛ ويأو
ي ضككمان إضككا ي أو ضككمان معاملككة مقككدّم للبكككنك
ب) أن يقككوم علككى الفككور بتنفيكك أ ّ
ي مكككو حقو كككه بشكككهن تلكككك الضكككمان اإلضكككا ي أو ضكككمان المعاملكككة؛
وممارسكككة أ ّ
ويأو
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ي طكككرف تات صكككلة موجكككو ة كككي حكككو ة
ي موجكككو ات خاصكككة بكككه ّ
ل) االحتفكككاظ بكككه ّ
البكككنك إلككى أن يتككيقو البكككنك مككو ّ
أن جميككع االلتزامككات ككد ت ك ّم أو سككيت ّم) مخالصككتها
بشك نهائي رير مشروط وال رجعة يه.
ي طككرف
ي إخطككار إضككا ي إلككى أ ّ
و ككي ك ك ّ حالككة علككى حككدة ،ون الحاجككة إلككى توجيككه أ ّ
ي إجراف رسمي آخر ،سواف كان انونيا ل أو خال ه.
تات صلة أو إلى اللجوف إلى أ ّ
ي خدمككة إسالميككة ،يتعيّككو على العميكك القيام بما يلي:
 4-39عند إنهاف أ ّ
ي حسابات إسالمية مغلقكككة؛ و
أ) إلغاف جميع الد عات إلككى أو مككو أ ّ
ي بطا كككة خصكككم مباشكككر إسكككالمية
ي شكككيكات ريكككر مسكككتخدمة أو إتكككالف أ ّ
ب) إعكككا ة أ ّ
ي حسابات إسالميككة مغلقكككة.
تتعلل به ّ
ّ 5-39
ي حقكككوق أخكككر مسكككتحقة
ي خكككدمات إسكككالمية سكككيكون بكككدون المسكككاض بكككه ّ
إن إنهكككاف أ ّ
للبكنككك ب تاريق تلكك اإلنهاف.
تنصك ك مكككو المسكككيولية ،تحديكككد المسكككيولية،
ي أحككككام تتعلكككل بكككك أو تتضك ك ّمو ال ّ
 6-39تبقكككى أ ّ
ي أصككول أو
التعويضككات ،اإل صككاح عككو المعلومككات ،حقككوق الككتحفح والضككمان علككى أ ّ
ي مو الشروط اإلسالمية تات الصلكة.
تسوية الضرائ ساريككة المفعول بعد إنهاف أ ّ
 .40أحكــام متفرقـــة
 1-40ينبغكككي علكككى كك ك ّ طكككرف تات صكككلة أن يقكككوم ّ
وينفك ك علكككى نفقتكككه الخاصكككة) أو يتخك ك
الترتيبككات للقيككام بككك أو تنفي ك ) ك ك ّ مككو األ عككال والمسككتندات واألشككياف التككي يطلبه كا البنككك
ي مكككو الشكككروط اإلسكككالمية تات الصكككلة ويأو
ي صكككفة كانكك ) لغكككرض تنفيكككد أ ّ
منكككه بكككه ّ
منحها األثر والمفعول.
 2-40يفككوض ككك ّ طككرف تات صككلة البكككنك لالسككتعانة بجميككع الممارسككات المصككر ية المقبولككة
عالميا ل لغكرض تقديم الخدمات اإلسالمية.
 3-40يوا ككل ك ك ّ طككرف تات صككلة علككى ّ
أن عككدم صككالحية أو عككدم انونيككة أو عككدم ابليككة نفككات
ي ككانون ككي اختصككاص
ي جككزف مككو الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة بمقتضككى أحكككام أ ّ
أ ّ
ي مما يلي:
ي مساض أو ييثر على أ ّ
ضائي محدّ لو يشك أ ّ

بنك أبوظبي األول ش.م.ع مرخص وخاضع لتنظيم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .عنوان مقرّ ه الرئيسي هو ص.ب  ، 6316أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
بنك أبوظبي األول -األحكام والشروط العامة للحسابات اإلسالمية [يناير  -]2022النسخة  - 2اللغة العربية

ككي الشككروط اإلسككالمية تات

ي أحكككام أخككر
أ) صككالحية أو انونيككة أو ابليككة نفككات أ ّ
الصلة؛ أو
ب) صككككالحية أو انونيككككة أو ابليككككة نفككككات أحكككككام الشككككروط اإلسككككالمية تات الصككككلة
ي اختصاص ضائي آخر.
بموج وانيو أ ّ

 4-40يوا ككل ككك ّ طككرف تات صككلة علككى ّ
أن البكككنك يملككك الحككل ككي إحالككة أو التنككا ل عككو
ي طككرف آخككر ون
حقو ككه والتزاماتككه بموجكك الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة إلككى أ ّ
ي
ي طككرف تات صككلة ،ولككو يكككون أل ّ
الحاجككة إلككى الحصككول علككى موا قككة مسككبقة مككو أ ّ
ي مكككو حقو كككه أو التزاماتكككه بموجككك
ي حكككل كككي التنكككا ل عكككو أ ّ
طكككرف تات صكككلة أ ّ
الشروط اإلسالمية تات الصلة بدون موا قة خطية مسبقة مو البكنك.
ّ 5-40
إن ك ك ّ حككل مككو الحقككوق أو تككدبير مككو التككدابير التعويضككية الخاصككة بالبكككنك كمككا ور ت
ي حقكككوق أو تكككدابير
كككي الشكككروط اإلسكككالمية تات الصكككلة هكككي تراكميكككة وال تسكككتؤني أ ّ
ي شككيف ككي الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة
تعويضككية أخككر يمنحهككا القككانون .لككم يككر أ ّ
مكككو شكككهنه أن يككككون لكككه أثكككر إلسكككقاط أو اسكككتؤناف أو الحكككدّ مكككو الحقكككوق أو التكككدابير
التعويضككية التككي تككيول إلككى البكككنك بمقتضككى القككانون .كمككا ّ
ي تككهخير أو سككهو مككو
أن أ ّ
ي مككو الحقككوق أو
طككرف البكككنك ككي ممارسككة أو تنفي ك سككواف بصككورة كليككة أو جزئيككة) أ ّ
ُفسككر علككى أنككه تخليككا ل عككو هكك ا الحككل أو تلككك
التككدابير التعويضككية المتاحككة للبكككنك لككو ي ّ
التككدبير التعويضككي ،كمككا ّ
ي حككل أو تككدبير تعككويت لككو
أن ممارسككة وحيككدة أو جزئيككة أل ّ
ي حقوق أو تدابير تعويضية أخر الحقال.
تحول ون ممارسة أ ّ
 6-40ال يجككو العككدول عككو الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة والحقككوق الناشكك ة بموجبهككا إال
بصككورة خطيككة مو عككة مككو بكك العميككك والبكككنك ،ويسككر هكك ا العككدول قكك للغككرض
ال ي صدر مو أجله).
 7-40يوا ككل ككك ّ طككرف تات صككلة علككى ّ
أن سككجالت البكككنك سككواف كانكك بصككيغة ور يككة أو
ي صككككيغة أخككككر ) الخاصككككة بالمراسككككالت أو التقككككارير أو
الكترونيككككة أو بيانككككات أو أ ّ
الكشكككو ات أو المعكككامالت هكككي ليك ك طعكككي علكككى محتواهكككا أو اسكككتالم البككككنك أو عكككدم
اسككتالمه لهككا؛ كمككا يوا ككل علككى ّ
ي
ي شككها ة صككا رة أو ككرار متخك مككو البكككنك بشككهن أ ّ
أن أ ّ
ي مبلككك مسككتحل الككد ع يمككا يتعلككل بالشككروط اإلسككالمية تات الصككلة سككيكون
مسككهلة أو أ ّ
اطعا ل وملزمال.
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ي نكككزاع يمكككا يتعلكككل بمحتكككو سكككجالت البككككنك ،كك ّ
كإن كككرار البككككنك سكككيكون
 8-40إتا نشكك أ ّ
اطعا ل وملزمال.
ي عككد مككو النسككق المتماثلككة
ي مككو الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة مككو أ ّ
 9-40يجككو تحريككر أ ّ
ويكككون لهككا نفككس األثككر والمفعككول كمككا لككو ّ
أن التو يعككات الممهككورة عليهككا ككد ُمهككرت علككى
نسخة واحدة مو تلك الشروط اإلسالمية تات الصلة.
 .41القانون الحاكم واالختصاص القضائي
ي التزامككات ريككر تعا ديككة تنشككه
 1-41تخضككع الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة ،بمككا ككي تلكككك أ ّ
عنهككا أو يمككا يتعلككل بهككا ،لقككوانيو ولككة اإلمككارات العربيككة المتحككدة و واعككد الشككريعة
اإلسالمية حسبما يت ّم تفسيرها مو ب لجنة الر ابة الشرعية الداخلية لد البنك.
 2-41يوا ككل البكككنك وككك ّ طككرف تات صككلة علككى الخضككوع لالختصككاص القضككائي الحصككري
ي نكككزاع ينشكككه عككو أو يمكككا يتعلكككل
لمحككاكم ولكككة اإلمككارات العربيكككة المتحكككدة لتسككوية أ ّ
ي حسكككاب إسكككالمي أو خدمكككة إسكككالمية أو معاملكككة
بالشكككروط اإلسكككالمية تات الصكككلة أو أ ّ
ي طككرف تات صككلة ،شككريطة أنككه يجككو للبكككنك أن
أو مسككهلة أخككر يمككا بككيو البكككنك وأ ّ
ي اختصكككاص ضكككائي آخكككر اخك ك ولكككة اإلمكككارات
يتخك ك إجكككرافات ضكككائية أمكككام أ ّ
العربيككة المتحككدة أو خارجهككا ،بمككا ككي تلككك ونمككا حصككر ،سككوق أبككوظبي العككالمي) إتا
اعتبككر تلكك مالئمككا ل.
ي حصككانة سككواف
 3-41يتخلككى ككك ّ طككرف تات صككلة بصككورة نهائيككة ال رجعككة يهككا عككو أ ّ
ي مكككو
علكككى أسكككاض السكككيا ة أو خال كككه) يتمتكككع بهكككا تلكككك الطكككرف تات الصكككلة أو أ ّ
ي اختصاص ضائي وتلك ضد:
موجو اته أو عائداته أو خال ه لد أ ّ
ي عو ضائية ضد تلك الطرف تات الصلة أو موجو اته؛
أ) تبليك أ ّ
ي إجككرافات ضككائية سككواف أمككر منككع أو أ اف مح كدّ أو تعويضككات أو خال ككه) ككد
ب) أ ّ
ير عها البكنكك ضد تلك الطرف تات الصلة أو موجو اته؛
ي إجككرافات حجككز علككى موجككو ات تلككك الطككرف تات الصككلة سككواف ب ك أو بعككد
ل) أ ّ
صدور حكم ضائي)؛ و
ي تنفي لحكم ضائي ضد تلك الطرف تات الصلة،
) أ ّ
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ي شكككخص
ي طكككرف تات صكككلة كككي كك ك حالكككة) بهنكككه لكككو يقكككوم هكككو أو أ ّ
ويضكككمو أ ّ
يتصككرف نيابككة عنككه بإثككارة مسككهلة هكك ه الحصككانة أو المطالبككة بهككا أو الككد ع بهككا ككي أو
ّ
بشهن أي مو تلك الدعاو أو اإلجرافات القضائية الم كورة.
كر البنككك وك ك ّ طككرف تات صككلة ويوا ق كون علككى ّ
أن مبككدأ سككدا الفائككدة مخككالا ألحكككام
 4-41يقك ّ
ي نظككام ككانوني باسككتؤناف
الشككريعة اإلسككالمية ،وتبع كا ل ل ك لك وإلككى الح كدّ ال ك ي يك ّ
كنص يككه أ ّ
ي
ه ك ا البنككد) علككى ككرض سككواف بموج ك عقككد أو ككانون أو أمككر صككا ر عككو محكمككة) أ ّ
التككزام بسككدا ائككدة ،يتنككا ل البنككك وككك ّ طككرف تات صككلة وير ضككون علككى نحككو ريككر
ي حكككل كككي تحصكككي الفائكككدة مكككو بعضكككهما
ابك ك للكككنقت وريكككر مشكككروط وصكككريح أ ّ
البعت.
قائـمــة المصــطلحات :الشــروط العامـــة
التفويـــــــــض

ي تفككككويت أو موا قككككة أو اعتمككككا أو ككككرار أو تككككرخيص أو
 :يعنككككي أ ّ
إعفككاف أو تقديككم أو توثيكككل أو تسجيكك .

المفــــــــــــــوض :
بالتوقيع

يـــوم عمـــــ

أ) يعنكككي الطكككرف تات الصكككلة كككي حكككال ككككان تلكككك الطكككرف تات
الصلة شخصا ل طبيعيال)؛ و
ي طككرف تات صككلة ومعتمككد
ي شككخص مفك ّكوض مككو ب ك أ ّ
ب) يعنككي أ ّ
ي حسكككاب إسكككالمي أو
مكككو بك ك البنك كك) للقيكككام بفكككتح ويأو إ ارة أ ّ
ي تعليمككات أو بخككالف تلكككك
ي خدمككة إسككالمية أو توجيككه أ ّ
طلكك أ ّ
ي التزامككككات وار ة ككككي الشككككروط اإلسككككالمية تات الصككككلة،
أ اف أ ّ
ي ك ّ حالة ،نيابة عو تلك الطرف تات الصلة.

ي يككوم عمكك ككي ولككة اإلمككارات العربيككة المتحككدة تكككون يككه
 :يعنككي أ ّ
المصارف مفتوحة أل اف أعمالها.

ي طككرف تات صككلة والتككي تعتبككر،
المعلومـــــــــــات  :تعنككي جميككع المعلومككات المتعلقككة بككه ّ
سككري ،شكككريطة
ي مسككهلة انونيككة أو عقككد ،أنهككا تات طككابع
السرية
ّ
بموجكك أ ّ
ي
ي مسككتند آخ كر ،أ ّ
ي شككيف يتعككارض مككع تلكككك ككي أ ّ
أنككه بككالررم مككو أ ّ
معلومات تكون:
أ) متاحككة ككي المجككال العككام و كك تقككديمها أو بعككد تلكككك أصككبح
ي انتهككاة اللتككزام الحفككاظ
متاحككة للعامككة بخككالف مككا يككت ّم نتيجككة أل ّ
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السرية مو ب البكنككك؛
على
ّ
كرية
ي التككزام بالحفككاظ علككى السكك ّ
ب) كانكك معرو ككة للبكككنك بككدون أ ّ
ي طكككرف تات
تجكككاه الطكككرف تات الصكككلة المك ك كور) بك ك يكككام أ ّ
صلة باإل صاح عنها؛
ل) ت ك ّم تطويرهككا بصككورة مسككتقلة مككو ب ك البكنككككك ون الرجككوع إلككى
ي طرف تات صلة عنها؛ أو
المعلومات التي أ صح أ ّ
سككري
) تكك ّم الحصككول عليهككا بصككورة مشككروعة علككى أسككاض ريككر ّ
ي طككرف تات صككلة ،شككريطة ّ
أن
ي شككخص آخككر بخككالف أ ّ
مككو أ ّ
ي التككزام
هكك ا الشككخص لككيس معلومككا ل للبنككك أنككه ملككزم بموجكك أ ّ
السرية يما يتعلل بتلك المعلومات،
بالحفاظ على
ّ
إنهككا لككو تعتبككر "معلومــات ســرية" ألرككراض الشككروط اإلسككالمية تات
السرية.
ي التزام بالحفاظ على
ّ
الصلة ،وبالتالي لو تخضع أل ّ
المفــوض

ي وكيكك ك أو مستشككككار أو مصككككر ي أو وسككككي أو مراسكك ك أو
 :يعنككككي أ ّ
متعهككد أو بكككائع بمكككا كككي تلكككك
مكككو ع أو مرشكككح أو خبيكككر أسكككواق أو
ّ
المقككاوليو مككو البككاطو) أو حككا ح أمككيو أو طككرف ثالككث آخككر ككد يعيّنككه
ي خدمككة
ي خدمككة إسككالمية بمككا ككي تلككك تقككديم أ ّ
البكنككككك يمككا يتعلككل ب كه ّ
ي خدمككة إسككالمية إلككى العميكككك
إسككالمية أو تسككهي يككام البكككنك بتقككديم أ ّ
ي التزامكككات أصكككبح
بشكككك مباشكككر أو ريكككر مباشكككر ،أو تحصكككي أ ّ
مستحقة) أو للحفاظ على المنا سة.

المتحككرة
الخــــــــــــــدمات  :تعنككي الخككدمات المصككر ية المتاحككة عبككر الهككاتا أو الهككاتا
ّ
المصــــــــــــرفية أو مكككو خكككالل المو كككع االلكترونكككي للبككككنك أو مكككو خكككالل تطبيقكككات
المتحككرة التككي تسككمح لطككرف تات
الخككدمات المصككر ية عبككر الهككاتا
االلكترونية
ّ
صككلة اسككتخدام بعككت الخككدمات اإلسككالمية المطروحككة مككو ب ك البكنككككك
مو خالل وسائ الكترونية.
شــركة اإلمــارات  :تعنككي الشككركة المعنيككة بتسككجي األصككول المنقولككة والمرهونككة التككي تكك ّم
لتسجي األصـول تهسيسككها بمقتضككى أحكككام القككانون االتحككا ي ر ككم  )4لسككنة  2020أو
ي وانيو الحقة له.
المنقولـــــــــــــــة أ ّ
والمرهونة
شــــركة االتحــــاد  :يعنككي شككركة االتحككا للمعلومككات االئتمانيككة التككي ت ك ّم تهسيسككها بمقتضككى
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للمعلومـــــــــــات
االئتمانية

ي كككوانيو الحقكككة
أحككككام القكككانون االتحكككا ي ر كككم  )6لسكككنة  2010أو أ ّ
له.

ي شككخص
ي شككركة رعيككة تابعككة لككه أو أ ّ
مجموعــــة بنــــك  :تعنككي البكنككككك ،و روعككه وأ ّ
ي شككخص خاضككع للر ابككة
أبوظبي األول
آخككر يملككك البكنككككك حككل الر ابككة عليككه أو أ ّ
المشككتركة مككع البكنككككك ككي ككك ّ حككال مككو األحككوال ،سككواف بصككورة
مباشككرة أو ريككر مباشككرة وسككواف اخ ك ولككة اإلمككارات العربيككة المتحككدة
أو خارجها).
المبــــــــــــــــاد  :تعنككي المبككا المحاسككبية المقبولككة عموم كا ل يمككا يتعلككل بككهي طككرف تات
المحاســـــــــــبية صككلة) ككي البلككد المعنككي لك لك الطككرف تات الصككلة ،بمككا ككي تلككك معككايير
المحاسككبة الدوليككة ضككمو المعنككى الموضككح ككي النظككام ر ككم  1606لعككام
المقبولة عموما
 2002لمعكككايير المحاسكككبة الدوليكككة ،إلكككى الحك كدّ واجك ك التطبيكككل علكككى
البيانات المالية تات الصلة.
الضامـــن

ي ضامككو لاللتزامات
 :يعني أ ّ

اإلقرار اإلسالمي  :يكككون لهكك ه العبككارة المعنككى الموضككح لهككا ككي البنككد  1-4اإل ككرارات
والضمانات)
العام
ي نكككوع مكككو الحسكككابات المتوا قكككة مكككع الشكككريعة اإلسكككالمية
الحســـــــــــــــاب  :يعنكككي أ ّ
المفتوحة لد البنك باسم العمي
اإلسالمي
الحساب اإلسـالمي  :تعنكككي حسكككاب إسكككالمي حسك ك المواصكككفات الموضكككحة كككي البنكككد 10
تحت الطلب

الحساب اإلسالمي تح الطل )

الحساب اإلسـالمي  :تعنكككي حسكككاب إسكككالمي حسككك المواصكككفات الموضكككحة كككي البنكككد 9
الجاري

الحساب اإلسالمي الجاري)

ي بطا كككة
ي بطا كككة ماكينكككة صكككراف آلكككي أو بطا كككة خصكككم أو أ ّ
بطاقــــة الخصــــم  :تعنكككي أ ّ
المباشـــــــــــــــر أخكككر باسكككتؤناف البطا كككات االئتمانيكككة) يصكككدرها البنكككك إلكككى العميك ك
لتسهي الولول اإللكتروني إلى حساب إسالمي.
اإلسالمية
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حســاب اســتثمار  :تعنكككي حسكككاب إسكككالمي حسك ك المواصكككفات الموضكككحة كككي البنكككد 12
حساب استؤمار إسالمكي الو يعكة ألجكك ))
إسالمي
ي حسككاب إسككالمي مملككوة بصككفة مشككتركة باسككم إمككا اثنككيو أو
الحســـــــــــــــاب  :يعنككي أ ّ
اإلســـــــــــــالمي أكؤكككر مكككو األشكككخاص الطبيعيكككيو أو اثنكككيو أو أكؤكككر مكككو الكيانكككات
مفصكك لككه ككي البنككد  7بعنككوان الحسككاب
االعتباريككة كمككا ور وصككا
المشترك
ّ
اإلسالمي المشترة).
اإلقـــــــــــــرارات  :تعنكككي اإل كككرارات اإلسكككالمية العامكككة و يمكككا يتعلكككل بخدمكككة إسكككالمية)
اإل رارات اإلسالمية الخاصة تات الصلة بتلك الخدمة اإلسالمية
اإلسالمية
حســـاب التـــوفير  :تعنكككي حسكككاب إسكككالمي حسك ك المواصكككفات الموضكككحة كككي البنكككد 11
حساب التو ير اإلسالمي)
اإلسالمي
يوك
ي منككت أو خدم كة أخككر يقككدمها البنككك إلككى العمي ك ككي أ ّ
الخدمة اإلسالمية  :تعنككي أ ّ
وتنطبككل عليهككا سككواف بشككك مباشككر أو ريككر مباشككر) هكك ه الشككروط
العامة.
كرع نتيجككة لتككهخير الككد ع المح كدّ ككي الشككروط اإلسككالمية
سعر التبرع نتيجة  :يعنككي سككعر التبك ّ
تات الصلة أو ي جدول الرسوم.
لت خير الدفع
االلتزامـــات

 :تعنككي جميككع المككديونيات وااللتزامككات والواجبككات الحاليككة والمسككتقبلية
ي ش كروط إسككالمية تات صككلة أو خدمككة إسككالمية بمككا ككي
يمككا يتعلككل بككه ّ
ي طككرف تات صككلة يمككا يتعلككل
ي التزامككات مسككتحقة ككي تمككة أ ّ
تلككك أ ّ
بالبنككككد  27األسككككعار والرسككككوم والتكككككاليا) والبنككككد  37ضككككمان
ي طككرف تات
التعككويت وتحديككد المسككيولية)) والمسككتحقة ككي تمككة أ ّ
ي عضكككو آخكككر مكككو أعضكككاف
ي و كك لصكككالح البكنكككككك أو أ ّ
صكككلة كككي أ ّ
مجموعككة بنككك أبككوظبي األول ،سككواف كان ك عليككة أو مشككروطة وسككواف
تكب كدها بصككورة منفككر ة أو بالتضككامو أو بصككفة أصككي أو ضككامو أو
ت ك ّم ّ
ي ربكككح ،سكككعر تكلفكككة ،سكككعر بيكككع
ي صكككفة أخكككر وبمكككا يشكككم أ ّ
بكككه ّ
كرع نتيجككة لتككهخير
ّ
ميجك  ،أصك مبلككك ،إيجككار ،رسككوم ،تكككاليا ،مبلككك تبك ّ
الد ع ،عمولة ورير تلك مو الرسوم المترتبة عليه).
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الخسائر

ي واجبكككات والتزامكككات وخسكككائر وتككككاليا ومطالبكككات ومصكككرو ات
 :أ ّ
ي مكككو أتعكككاب ونفقكككات
ورسكككوم بمكككا كككي تلكككك األتعكككاب القانونيكككة وأ ّ
المستشككككاريو المهنيككككيو األخككككر ) وأضككككرار وررامككككات وطلبككككات
و عككاو وإجككرافات وأحكككام مهمككا كككان نوعهككا وطبيعتهككا بمككا ككي تلككك
جميكككع التككككاليا أو الرسكككوم المد وعكككة أو المترتبكككة كككي المنا عكككة أو
ي مما ور )
الد اع ي أ ّ

تـــــ لير ســـــلبي  :يعنككي تككهثير سككلبي جككوهري أو تغييككر سككلبي جككوهري حسكك الككرأي
المعقول للبنك) على:
جوهري
ي طرف تات صلة او أعماله أو مركزه المالي؛
أ) أصول أ ّ
التقيكك كد بالتزامككككات الككككد ع
ي طككككرف تات صككككلة علككككى ّ
ب) ككككدرة أ ّ
ي شروط إسالمية تات صلة؛
المترتبة عليه والناش ة عو أ ّ
ي مكككو الشكككروط اإلسكككالمية
ل) انونيكككة أو صك ك ّحة أو ابليكككة تنفيك ك أ ّ
تات الصة؛ أو
ي
ي ضكككمان معاملكككة تك ك ّم إنشكككا ه و قك كا ل أل ّ
) يمكككة أو ابليكككة تنفيك ك أ ّ
مستند ضمان.
ي معلومككات تتعلككل بشككخص طبيعككي معككروف الهويككة أو يمكككو
البيانـــــــــــــــات  :تعنككي أ ّ
ّ
ككإن "شككخص
التعككرف عليككه .وألرككراض التعريككا بهكك ا المصككطلح،
الشخصية
التعككرف عليككه بشككك
طبيعككي يمكككو التعككرف عليككه" هككو الكك ي يمكككو
ّ
مباشككر أو ريككر مباشككر ،وعلككى وجككه الخصككوص بككالرجوع إلككى أ وات
التعريككا مؤكك االسككم أو ر ككم التعريككا ،أو واحككد أو أكؤككر مككو العوامكك
المحكككد ة للهويكككة البيولوجيكككة أو الجسكككدية أو البيومتريكككة أو الوراثيكككة أو
العقليككككة أو اال تصككككا ية أو الؤقا يككككة أو االجتماعيككككة لكككك لك الشككككخص
الطبيعي.
بيان الخصوصية  :يعنككي بيككان سياسككة الخصوص كية الخككاص بالبنككك ،حسككبما يككت ّم تعديلككه مككو
و آلخر وال ي يمكو االطالع عليه عبر الراب التكالي:
)Privacy Policy | First Abu Dhabi Bank (FAB) – UAE (bankfab.com

الشـــــــــــــــروط  :تعنككي هكك ه الشككروط العامككة و يمككا يتعلككل بتلككك الخدمككة اإلسككالمية)
اإلســـــالمية ات الشكككروط اإلسكككالمية الخاصكككة واجبكككة التطبيكككل علكككى تلكككك الخدمكككة
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الصلة

اإلسالمية

ي طككرف آخككر مع كيّو مككو
الطـــــــــرف ات  :يعنككي العمي ك وك ك ّ ضككامو ومك ّ
كزو ضككمان وأ ّ
ي شككروط
الصلـة
ب ك البنككك والعمي ك بصككفة طككرف تات صككلة بمككا ككي تلككك أ ّ
إسالمية خاصة).
الطلــــــب

جدول الرسوم

ي صككيغة وت ك ّم إرسككاله أو
ي طل ك أو نمككوتل طل ك اعتيككا ي بككه ّ
 :يعنككي أ ّ
ي حسككاب إسككالمي
ي نككاة مقبولككة لككد البكنككككك) لفككتح أ ّ
اسككتالمه عبككر أ ّ
أو االشكككتراة كككي خدمكككة إسكككالمية معينكككة أو لتقكككديم تعليمكككات بالصكككيغة
المقررة مو ب البكنككك مو حيو آلخر.
ّ
 :يعنكككي جكككدول الرسكككوم الخكككاص بالبنكككك أو لوحكككة تعر كككة الخكككدمات
اإلسككالمية لديككه و ككل مككا يكككون سككاريا ل مككو حككيو آلخككر والمتاحككة إلككى
العمي .

الضمان

ي رهككو و ككاف ،رهككو حيككا ي ،حجككز بموجكك القككانون أو ريككر
 :يعنككي أ ّ
تلككك) ،رسككوم ،تنككا ل ،رهككو عقككاري ،مصككلحة ضككمان ،سككند أمانككة،
ترتيبككات إيككداع لغككرض مككنح حككل مقاصككة ،أعبككاف ،ترتيبككات أ ضككلية أو
ي اتفا يككات
ي نككوع مهمككا كان ك بمككا ككي تلككك أ ّ
أسككبقية أو تفضككيلية مككو أ ّ
أو ترتيبات أخر يكون لها نفس أثر ومفعول منح ضمان).

الرمز السري

ي حسككاب إسككالمي أو
ي ر ككم تعريككا مميككز سككواف يتعلككل بككه ّ
 :يعنككي أ ّ
كر أو معلومكككات
بطا كككة خصكككم مباشكككر إسكككالمية أو خال كككه) أو كلمكككة سكك ّ
ي
أمنيكككة
ّ
سكككرية ،أو معلومكككات حيويكككة أو ر كككم تعريكككا شخصكككي أو أ ّ
كرية المحكككد ّة للكككدخول ،كككي كك ك ّ حكككال مكككو
إجابكككة علكككى األسك ك لة السكك ّ
األحوال ،سواف إصدرها البكنك أو اختارها الطرف تات الصلكة.

مستند ضمان

ي مسككتند
ي مسككتند ضككمان ّ
محككد ككي طلبككات تات صككلة كمككا وأ ّ
 :يعنككي أ ّ
آخر يطل البنك تو يعه لضمان ويأو كفالة االلتزامات.

مزود الضمان

ي شخص بخالف البنك) يقوم بإبرام مستند ضمان.
 :يعني أ ّ

الشـــــــــــــــريعة  :تعنككي القككانون اإلسككالمي حسككبما يككت ّم تهويلككه ضككمو إطككار عم ك القواعككد
بنك أبوظبي األول ش.م.ع مرخص وخاضع لتنظيم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .عنوان مقرّ ه الرئيسي هو ص.ب  ، 6316أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
بنك أبوظبي األول -األحكام والشروط العامة للحسابات اإلسالمية [يناير  -]2022النسخة  - 2اللغة العربية

اإلسالمية

والمبككا والمعككايير المحككد ة مككو ب ك الهي ككة العليككا الشككرعية لمصككرف
اإلمككارات العربيككة المتحككدة المركككزي حسككبما يككت ّم تهويلهككا مككو ب ك لجنككة
الر ابة الشرعية الداخلية لد البنك.

ي خدمكككة إسكككالمية معيّنكككة،
ي أحككككام وشكككروط تخضكككع لهكككا أ ّ
الشـــــــــــــــروط  :تعنكككي أ ّ
ي طلبككات ،خطابككات عككرض،
اإلســـــــــــــالمية وتكككون مكملككة لهكك ه الشككروط العامككة ،وأ ّ
نمكككاتل طلبككات ،تفويضكككات حسكككابات ،إعالنكككات ،إخطكككارات ،كتيّبكككات،
الخاصة
ي مسكككتندات أخكككر
جكككداول ،اتفا يكككات رئيسكككية ،مسكككتندات ضكككمان أو أ ّ
د يحد ها البنك أو بخالف تلك يو رها إلى العمي .
إقـــرار إســـالمي  :يكون له المعنى الموضح له ي البند  2-4اإل رارات والضمانات)
خاص
ي ضكككريبة أو مككككوض أو مفروضكككات أو رسكككوم أو أعبكككاف أو
الضريبة
 :تعنكككي أ ّ
ي ررامكككة أو
احتجكككا ات أخكككر تات طبيعكككة مماثلكككة بمكككا كككي تلكككك أ ّ
ائككدة أو مككا يعا لهككا يمككا يمتؤكك للشككريعة اإلسككالمية) مسككتحقة الككد ع
ي تهخير ي سدا ما ور ).
ي تخلا عو الد ع أو أ ّ
يما يتعلل به ّ
ضمان المعاملة

ي كفكككاالت ويأو ضكككمانات محكككد ة كككي طلككك تات صكككلة والكفكككاالت
 :أ ّ
ويأو الضككمانات األخككر حسككبما ككد يطلبككه البنككك مككو و ك آلخككر مككو
ي
ي
ّ
مككزو ضككمان ألرككراض ضككمان ويأو كفالككة كا ككة أو أ ّ
العميكك أو أ ّ
جزف مو االلتزامات.

دولـة اإلمــارات  :تعنكككي اإلمارات العربية المتحدة.
ي اللككة تتعككارض مككع تلكككك ،ك ّ
ي إشككارة ككي الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة
كإن أ ّ
مككا لككم تظهككر أ ّ
إلككى:
ي نككوع كانكك سككواف الحاليككة
أ) "الموجــودات" ستشككم الممتلكككات والعائككدات والحقككوق مككو أ ّ
أو المستقبليكة؛
ي شكككخص آخكككر ست ُفسكككر علكككى أنهكككا
ي "طـــرف ات صـــلة" أو أ ّ
ب) "البـنـــــك"" ،العميـــــ " ،أ ّ
تشم خلا كك ّ مكنهم علكى حكدة كي األهليكة بمكا كي تلككك الخلكا كي األهليكة بفعك الكدم
المصرح لهم مو ب ك ّ منهم؛
أو بحكم القانون) والمحال إليهم والمتنا ل إليهم
ّ
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ي خدمككة إسككالمية ست ُفسككر علككى أنهككا
ل) "المراســالت" التككي تصككدر أو تُسككلّم يمككا يتعلككل بككه ّ
ي تعليمكككات أو توجيهكككات أو إشكككعارات أو مطالبكككات أو مسكككتندات أو معلومكككات
تشكككم أ ّ
أخر تصدر أو تسلم يما يتعلل بتلك الخدمة اإلسالمية؛
المفوض كيو بككالتو يع التككابعيو
) "العمي ـ " و "الطــرف ات الصــلة" ست ُفسككر علككى أنه كا تشككم
ّ
للعميك ك أو الطكككرف تات الصكككلة و كككي الظكككروف التكككي يككككون يهكككا الحسكككاب اإلسكككالمي
المعنككي حسككابا ل إسككالميا ل مشككتركال ،ككإن مصككطلح "العميــــ " سيفسككر علككى أنككه إشككارة إلككى
جميع مالكي الحساب اإلسالمي المشترة؛
هك) "مســتند" سككتكون إشككارة إلككى نفككس المسككتند المعككدّل أو المككنقح أو المسككتكم أو المسككتبدل
ي طريقة مو حيو آلخر ،حس األحوال ،و ل ما يفسره البكنك؛
أو المعا ة صيارته به ّ
و) "شامال" و "يشم " ستفسر أنها ونما حصر؛
)

ح)

ط)
ي)

ة)
ل)
م)

ن)

ي شككككخص طبيعكككي أو ميسسكككة أو شككككركة أو كيكككان اعتبككككاري أو
"شـــخ " ستشكككم أ ّ
ي هي ككة أو ائككتالف مشككترة أو اتحككا شككركات كونسككورتيوم
حكومككة أو وكالككة وطنيككة أو أ ّ
ي كيككان آخككر سككواف لككه شخصككية اعتباريككة مسككتقلة أم
أو شككراكة أو ميسسككة ر يككة أو أ ّ
ال)؛
ي لكككوائح أو واعكككد أو تعليمكككات رسكككمية أو متطلبكككات أو معكككايير أو
"الئحـــة" ستشكككم أ ّ
ي جهكككة حكوميكككة أو
مبكككا توجيهيكككة سكككواف تحمك ك أثكككر كككانوني أم ال) الصكككا رة مكككو أ ّ
ي سككلطة
ي جهككة تنظيميككة أو تاتيككة التنظككيم أو أ ّ
وطنيككة أو سككيا ية أو وكالككة أو ائككرة أو أ ّ
أو هي ة أخر ؛
ي ككانون محلككي أو أجنبككي أو الئحككة أو أمككر أو
أي حكككم "قــانون" سككتكون إشككارة إلككى أ ّ
مرسوم أو معاهدة معدلة أو معا سنّها والمعمول بها آنك اة؛
ّ
ي رأي أو
ي إجكككراف أو إبكككداف أ ّ
ي كككرار أو حككككم أو اتخكككات أ ّ
أن البكنكككككك مطالك ك باتخكككات أ ّ
ي إجككراف
ي حككل أو تككدبير تعويضككي سككتكون جميعهككا إشككارة إلككى أ ّ
اال تنككاع أو ممارسككة أ ّ
يُتخ مو ب البكنككك و ل تقديره المطلل والمنفر ؛
"خســـائر"" ،مصـــروفات" أو "تكـــاليف" تككككون محكككدو ة بالخسكككائر أو المصكككرو ات أو
ي خسارة رصة أو تكاليا تموي ؛
التكاليا الفعلية والمباشرة وتستؤني أ ّ
ي مككو الش كروط اإلسككالمية تات الصككلة لتسككهي الرجككوع إليهككا ق ك
أ رج ك العنككاويو ككي أ ّ
ولو يت ّم التعوي عليها لتفسير أو أ اف الشروط اإلسالمية تات الصلة؛
يقككتت سككياق الككنص خككالف تلككك) ،يكككون
ككي الشككروط اإلسككالمية تات الصككلة مككا لككم
ت
اسكككتخدام المفكككر شكككامالل الجمكككع والعككككس صكككحيح واسكككتخدام أي جكككنس شكككامالل الجكككنس
اآلخر؛
ي شروط إسالمية تات صلة جزفا ل ال يتجزأ منها؛
تشك المقدمة ي أ ّ
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ض) تستند جميع الفترات الزمنية وتحتس و قا ل للتقويم الميال ي؛
ي شككروط إسككالمية
ي صككفة كككان بموج ك أ ّ
ع) اإلشككارت إلككى البنككك هككي إشككارات إلككى البنككك بككه ّ
تات صلة؛
ي شككروط إسككالمية تات صككلة هككي مككا لككم يككت ّم الككنص
ف) اإلشككارات إلككى بنككو وجككداول أل ّ
بخككالف تلككك) إشككارات إلككى البنككو والجككداول الككوار ة ككي تلككك الشككروط اإلسككالمية تات
الصككلة وتشككك جككزفا ل منهككا ويكككون لهككا نفككس األثككر والمفعككول كمككا لككو كانك وار ة بالكامك
ي صل تلك الشروط اإلسالمية تات الصلة؛
ي يوم هي إشارة إلى تو ي أبوظبي؛ و
ص) "الوقت" ي أ ّ
ق) "الــدرهم اإلمــاراتي"" ،درهــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة" و "الــدرهم" تشككير إلككى العملككة
الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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