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First Abu Dhabi Bank PJSC- Saudi 

Arabia Branch 

General Terms and Conditions for 

Islamic Accounts 

بنك أبو ظبي األول ش.م.ع - فرع المملكة العربية السعودية  

األحكام والشروط العامة للحسابات اإلسالمية 

 

1 Customer’s Relationship with the 

Bank 

1 عالقة العميل مع البنك 

1.1 The following terms and conditions, as 

amended from time to time (the “General 

Conditions”), govern the relationship 

between First Abu Dhabi Bank PJSC - 

Saudi Arabia Branch (the “Bank”) and a 

natural or legal person (hereinafter called 

the “Customer”) requesting any services 

offered by the Bank. 

1-1 تحكم الشروط واألحكام الواردة أدناه، وتعديالتها من وقت  
بـ" بعد  فيما  إليها  )يشار  العالقة آلخر   ،)"

العربية  بين بنك  أبو ظبي  األول ش.م.ع  -  فرع  المملكة 
بـ" بعد  فيما  إليه  )يشار  السعودية 

العامة الشروط 

شخص    وأي   )"
طبيعي أو اعتباري )يشار إليه فيما بعد بـ"
البنك

"( يطلب 
الحصول على أي من الخدمات التي يقدمها البنك. 
العميل

 

1.2 Definitions of capitalised terms used in 

these General Conditions are set out in 

the Glossary. Where such terms are used 

elsewhere by the Bank throughout any of 

its documentation, agreements or on its 

website, they shall have the meanings 

set out in the Glossary unless given a 

different meaning in the context in which 

they are used. 

1-2 تتضمن قائمة المصطلحات  التعاريف المستخدمة في هذه 
الشروط العامة بحروف  داكنة. وتحمل هذه المصطلحات  
متى استخدمت من قبل البنك في أي من وثائقه أو اتفاقياته 
أو موقعه اإللكتروني على المعاني المنسوبة لها في قائمة 
السياق   ضمن  آخر  معنى  لها  يحدد  لم  المصطلحات  ما 

المستخ دمة فيه. 

1.3 References to the “General Conditions” 

throughout the Bank’s documentation, 

including application forms, account 

mandates, advertisements, notices, 

brochures, schedules, agreements or 

such other documents, are references to 

these General Conditions. 

1-3 تعد اإلشارات إلى "الشروط العامة" في وثائق البنك، بما 

أو   الحساب  صالحيات  أو  الطلبات  نماذج  ذلك  في 

أو   المالحق  أو  النشرات  أو  اإلخطارات  أو  اإلعالنات 

الوثائق األخرى، إشارات إلى هذه الشروط العامة.  

1.4 These General Conditions constitute an 

integral part of the Bank’s agreement to 

open an Account or provide any Service 

to the Customer and apply, unless 

expressly excluded, to all Accounts or 

Services made available to the 

Customer.  

اتفاقية   من  يتجزأ  ال  جزءا  الماثلة  العامة  1-4 تشكل  الشروط 

البنك لفتح حساب أو تقديم أي خدمة للعميل وتسري، ما لم  

يقتض السياق خالف ذلك صراحة، على جميع الحسابات 

والخدمات المتاحة للعميل.  

1.5 The legal and contractual relationship 

between the Bank and the Customer is 

determined by these General Conditions, 

any Specific Conditions, a Request, the 

Schedule of Charges, any guidelines 

issued by the Bank and any other 

agreement or document specified by the 

Bank for this purpose. 

1-5  تخضع العالق ة النظامي ة والتعاقدية بين البنك والعميل لهذه  

وملحق   طلب  وأي  خاصة  شروط  وأي  العامة  الشروط 

الرسوم وأي تعليمات صادرة من قبل البنك وأي اتفاقية أو  

وثيقة أخرى يحددها البنك لهذا الغرض. 

1.6 If there is any conflict or inconsistency 

between these General Conditions and 

هذه   بين  اختالف  أو  أي  تعارض  هناك  كان  حال  1-6 وفي 

الشروط العامة وأي شروط خاصة، عندئذ تسود الشروط  
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any Specific Conditions, the Specific 

Conditions shall prevail to the extent of 

that conflict or inconsistency and in 

respect of the particular Service. 

الخاصة بقدر ما يكون هذا التعارض أو الخالف ذو عالقة  

بالخدمة المحددة.  

1.7 By opening an Account, submitting a 

Request or otherwise making use of a 

Service, the Customer is deemed to have 

read and understood these General 

Conditions and any applicable Specific 

Conditions and agrees to be bound by 

them.  

1-7 بموجب فتح حساب أو تقديم طلب أو االستفادة بشكل آخر 

من أي خدمة، حينئذ يعتبر العميل قد قرأ وفهم هذه الشروط  

العامة وأي شروط خاصة معمول بها  ويوافق أيضا على  

االلتزام به ا. 

2 Application for a Service   2  طلب الحصول على خدمة

2.1 The availability, eligibility criteria and 

applicable conditions in respect of any 

Service are subject to the Bank’s 

determination and applicable laws. The 

Bank may, at any time, modify a Service 

for whatever reason and with reasonable 

notice to the Customer. 

بشأن   المطبقة  التوافر واألهلية والشروط  معايير  2-1 تخضع 

أي خدمة لقرار البنك واألنظمة المعمول بها. يجوز للبنك  

في أي وقت تعديل أي من خدماته ألي سبب من األسباب  

وبموجب إخطار معقول للعميل. 

2.2 All Services offered by the Bank are 

offered at the Bank’s sole and absolute 

discretion. The Bank reserves the right, 

at any time, without liability, penalty or 

reason, to refuse to provide or continue 

to provide any Service by giving prior 

notice to the Customer. 

البنك  لسلطته   قبل  من  المقدمة  الخدمات  جميع  2-2 تخضع 

التقديرية والمطلقة. ويحق للبنك في أي وقت، دون تحمل  

أي مسؤولية أو غرامة أو إبداء أي سبب، رفض تقديم أو 

بتقديم أي خدمة  وذلك  بإعطاء  العميل  اشعارا    االستمرار 

مسبق ا بذلك. 

2.3 Any Service made available to the 

Customer is personal to the Customer. 

The Customer must immediately notify 

the Bank if the Customer is not the 

ultimate beneficiary (being the person 

that stands to gain the commercial or 

economic benefit and/or bears the 

commercial or economic risk) of, or the 

ultimate originator of any instruction 

relating to, any Service, even if such 

circumstances are only the case for a 

one-off transaction.  

وينبغي  له.  شخصية  خدمة  للعميل  متاحة  خدمة  أي  2-3 تعد 

في حال  العميل  لم  يكن  الفور  البنك على  للعميل إخطار 

المستفيد النهائي )كونه الشخص الذي يتولى هذه المهمة 

المخاطر   لتحقيق منافع تجارية أو اقتصادية و/أو يتحمل 

التجارية أو االقتصادية( ألي خدمة أو أنه ليس المصدر  

النهائي ألي تعليمات ذات صلة بأي خدمة، حتى ولو كانت 

هذه الظروف ذات صلة فقط بمعاملة لمرة واحدة.  

3 Representations and Warranties   3  اإلقرارات والضمانات

3.1 By opening an Account, submitting a 

Request or otherwise making use of a 

Service, the Customer represents and 

warrants to the Bank that: 

3-1 بموجب فتح حساب أو تقديم طلب أو االستفادة بشكل آخر 

من أي خدمة، عندئذ يتعهد العميل ويضمن للبنك ما يلي:  

(a) the Customer (if a legal person) is 

duly organised and in good 

)أ(  أنه منظما أصوال  )إذا كان شخصا اعتباريا( ويتمتع 

ب وضع نظام ي سليم في أ ي اختصاص  يلزم أن يكون 

قائما فيه ؛ 
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standing in every jurisdiction in 

which it is required to be; 

(b) the obligations assumed by the 

Customer pursuant to these 

General Conditions and any 

Specific Conditions are the 

Customer’s legal, valid and 

binding obligations and the 

performance of those obligations 

and the provision of any Services 

does not violate or breach any 

applicable law, contract or other 

requirement to which the 

Customer is subject;  

هذه  بموجب  العميل  يتحملها  التي  االلتزامات  )ب( أن 

الشروط العامة وأي شروط خاصة تمثل االلتزامات  

النظامي ة والملزمة له وأن أداء هذه االلتزامات وتقديم  

أي خدمة ال يتعارض مع أو يخل بأي  نظام  معمول 

به أو عقد أو أي متطلبات أخرى يخضع لها العميل؛ 

(c) the Customer (if a legal person) 

has obtained necessary  

consent, authorisation or 

instruction required in connection 

with these General Conditions 

and any Specific Conditions;  

)ج( العميل  )إذا  كان شخص اعتباري(  حاصل على  أي 

مطلوبة  تعليمات  أو  موافقة    ضرورية  أو تصريح 

فيما يتعلق بهذه الشروط العامة وأي شروط خاصة.  

(d) all information furnished to the 

Bank by the Customer or on the 

Customer’s behalf is, as of the 

date that information is provided, 

true, accurate and complete in 

every material respect;  

)د(  أن جميع المعلومات المقدمة للبنك من قبل العميل أو  

بالنيابة عن ه هي  معلوما ت   حقيقية  ودقيقة وكاملة من  

جميع النواحي اعتبارا من تاريخ تقديمها . 

(e) the Customer is not legally 

prohibited from entering into 

these General Conditions or any 

Specific Conditions, is not 

prohibited to be dealt with, and is 

not  the subject of any economic, 

financial, trade or other sanction 

or embargo administered or 

enforced by the United Nations or 

the government or any 

governmental authority of the 

KSA or any other country, and is 

not  located, incorporated (if a 

legal person), organised (if a 

legal person), existing or resident 

in a country or territory that is the 

subject of any economic, 

financial or trade sanction or 

embargo; 

)ه(   أنه ليس محظورا  قانونا   من االلتزام بهذه الشروط  

العامة أو أي شروط خاصة، وأنه ليس محظورا من  

التعامل، وأنه ال يخضع ألي عقوبات اقتصادية أو 

يتم  آخر  أو أي عقوبة  أو حصار  تجارية  أو  مالية 

إدارته  أو تنفيذه  من قبل األمم المتحدة  أو الحكومة  

أو أي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية أو  

في أي بلد آخر، وأنه ليس متواجدا أو قائما أو مؤسسا  

كان   منظما  )اذا  اعتباري(  أو  شخص  كان  )اذا 

منطقة   أو  بلد  أي  في  مقيما  اعتباري(  أو  شخص 

تخضع ألي عقوبات أو حصار اقتصادي أو مالي أو  

تجاري ؛ 

(f) the Customer is not bankrupt, 

insolvent or otherwise 

experiencing financial difficulties;  

)و(  أنه ليس مفلسا أو معسرا  أو يواجه بأي شكل آخر  

صعوبات مالية؛ و 
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(g) the Customer has carefully 

reviewed and understands these 

General Conditions, any 

applicable Specific Conditions, 

the Schedule of Charges and all 

other information (if any) 

provided by the Bank as well as 

the terms, conditions and risks 

associated with any Service 

provided by the Bank;  

)ز(   أنه قد اطلع بعناية وفهم هذه الشروط العامة،  و أي  

الرسوم و   ملحق  تطبيقها،  و  يتم  قد  شروط خاصة 

جميع المعلومات االخرى )إن وجدت( المقدمة من 

قبل البنك باإلضافة إلى األحكام والشروط والمخاطر  

ذات الصلة بأي خدمة يقدمها البنك؛ 

(h) the Customer is not relying on 

any representation, statement or 

other information provided by the 

Bank as legal, regulatory, tax, 

Shariah or accounting advice, 

and the Customer has been 

advised by the Bank to obtain 

(and has obtained), where 

appropriate, independent legal, 

regulatory, tax, Shariah and 

accounting advice;  

معلومات   أو  إقرار  أو  تعهد  أي  على  يعول  لم  )ح( أنه 

أخرى مقدمة من قبل البنك على أنها  استشار ة نظام ية  

أو  متعلق  بالشريعة  أو   ضريبية  أو  تنظيمية  أو 

قبل   من  إليه  المشورة  إسداء  تم  قد  وأنه  محاسبية، 

على   ذلك(  على  حصل  )وقد  للحصول  البنك 

وضريبية  والمتعلقة   استشارات  نظامية  وتنظيمية 

بالشريعة ومحاسبية مستقلة، حسب االقتضاء؛ و 

(i) in all the Customer’s dealings 

with the Bank, the Customer is 

acting as principal and not as 

agent on behalf of any third party; 

)ط(  أنه يتصرف في جميع معامالته مع البنك على أنه  

أصيال وليس وكيال بالنيابة عن الغير؛ 

(j) any funds deposited by the 

Customer or by any person, with 

or without the Customer's 

knowledge, in the Customer’s 

Account are and will be from 

legal, legitimate and acceptable 

sources to the Bank and that 

such funds, if deposited in the 

form of cash, are free from any 

forgery or counterfeiting; and  

قبل  العميل  من  حساب  مودعة  في  )ي(    أن  أي  أموال 

العميل  أو  أي  شخص،  بمعرفة  قبل  من  أو  العميل 

بدونها،  سوف تكون  في المستقبل م ن مصادر مقبولة  

وشرعيا   بالنسبة  للبنك،  وإن  كانت  هذه  قانونيا 

يتعهد  أن  تكون  فإن  العميل  نقدا،  األموال  مودعة 

خالية من أي تزوير؛  

(k) the Customer does not have and 

will not raise any objection that 

the Account and/or the Service 

are not Shariah compliant. 

)ك(   أنه  ليس لديه  ولن يقوم  بأي اعتراض فيما إذا كان   

الحساب و/أ و الخدمات ليست متوافقة مع الشريعة.  

3.2 Each of the representations and 

warranties set out above are deemed to 

be repeated on each day throughout the 

period the Bank provides a Service to the 

Customer. 

3-2 تعتبر جميع اإلقرارات والتعهدات المذكورة أعاله مكررة 

البنك أي خدمة   فيها  يقدم  التي  يوم طوال  الفترة  كل  في 

للعميل. 

3.3 If any representation and warranty set 

out above is or becomes untrue at any 

3-3 وينبغ ي للعميل إخطار البنك على الفور في حال أصبح أي  

من اإلقرارات أو التعهدات المذكورة أعاله  ليست  حقيقية   

في أي وق ت. 
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time, the Customer must notify the Bank 

immediately.  

4 General Account Conditions   4 الشروط العامة للحساب

4.1 One or more Accounts may be opened by 

the Customer, subject to these General 

Conditions and any applicable Specific 

Conditions. Furthermore, the Bank may 

require that a specific Account is opened 

by the Customer in order to make 

available a particular Service. Subject to 

the Bank’s right to combine and 

consolidate Accounts, each Account may 

be subject to different eligibility criteria 

and conditions.  As a result, the 

Customer may be required to meet 

certain obligations (such as margin calls) 

on one Account despite the availability of 

a credit balance in another Account.  

4-1 يجوز للعميل فتح حساب أو أكثر من حساب مع مراعاة  

هذه الشروط العامة وأي شروط خاصة مطبقة. وباإلضافة  

قبل   من  خاص  حساب  فتح  طلب  للبنك  يجوز  ذلك،  إلى 

العميل بغرض توفير أي خدمة خاصة. مع  مراعاة حق  

حساب  كل  يخضع  الحسابات،  وتوحيد  تجميع  في  البنك 

يتعين   قد  لذلك،  ونتيجة  مختلفة.   وشروط  أهلية  لمعايير 

المثال،  معينة )على سبيل  بالتزامات  الوفاء  العميل  على 

طلبات تغطية الهامش( في حساب على الرغم من توافر 

رصيد دائن في حساب آخر. 

4.2 The Customer shall submit to the Bank 

all forms, documents and evidence 

relating to the opening of an Account that 

the Bank may require, in form and 

substance satisfactory to the Bank. The 

Bank may refuse to open an Account in 

accordance with applicable law, rules 

and regulations and in the event that the 

Customer provides incomplete 

information or documents or fails to 

provide any required information or 

documents. 

4-2 ويتعين على العميل تزويد البنك بجميع النماذج والوثائق  

فتح  بعملية  ذات  الصلة  البنك  قبل  من  المطلوبة  واألدلة 

الحساب، بالشكل والمضمون المقبولين  للبنك. يحق للبنك  

رفض فتح أي حسا ب وفقا  لألنظمة و اللوائح  المعمول بها،  

مستندات غير   معلومات  أو  بتقديم  العميل  قيام  وفي حال 

مكتملة، أو فشل العميل في تقديم أي معلومات او مستندات  

مطلوبة.   

4.3 The Customer must promptly inform the 

Bank of any change (or any imminent 

change) in the information and/or 

documents provided by the Customer at 

the time of opening an Account or any 

other customer identification or due 

diligence documentation previously 

delivered to the Bank, including without 

limitation (as applicable) any changes to 

the Customer’s name, identification 

documents, address, telephone 

numbers, constitutional documents, 

shareholding structure, beneficial 

ownership and the powers of any 

Authorised Signatories. The Customer 

must provide the Bank with any 

additional forms, documents and other 

أي  تغيير يطرأ  )أو  البنك  فور ا  بأي  للعميل  إبالغ  4-3 ينبغي 

المستندات  المقدمة    المعلومات  و/أو  وشيك(  على  تغيير 

للبنك  عند فتح الحساب أو في أي هوية أخرى للعميل أو 

وثائق الدراسة النافية للجهالة  المقدمة للبنك مسبقا بما في 

االقتضاء( أي   الحصر  حسب  ذلك )على سبيل  المثال ال 

تغييرات تطرأ على اسم العميل ووثائق الهوية والعنوان  

المساهمة  وهيكل  التأسيسية  والوثائق  الهاتف  وأرقام 

والملكية  النفعية وصالحيات أي مفوض بالتوقيع. وينبغي  

للعميل  تزويد البنك، حسب الشكل والمضمون المقبول له،  

بأي نماذج ووثائق أخرى وغيرها من األدلة ذات الصلة  

بالتغييرات حسب طلب البنك. ال تسري أي تغييرات إال 

عند استالمها وقبولها بالفعل من قبل البنك.  في حال فشل 

العميل  في االمتثال اللتزاماته بموجب  هذا البند يحق للبنك  

واللوائح    وفقا  لألنظمة  العميل  وإغالق  حساب  حجب 

المعمول بها. 
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evidence relating to such changes as the 

Bank may request, in form and 

substance satisfactory to the Bank. Any 

changes shall only be effective when 

actually received and accepted by the 

Bank. In the event the Customer fails to 

comply with the Customer’s obligations 

under this Clause, the Bank shall be 

entitled to block and close the 

Customer's Account in accordance with 

applicable law, rules and regulations. 

4.4 The Customer must promptly inform the 

Bank if: 

4-4 وينبغي للعميل أيضا إخطار البنك بما يلي: 

(a) the Customer (if a natural person) 

becomes unemployed or the 

Customer loses the primary 

source of the Customer’s 

income; and 

طبيعي(  شخص  كان  )اذا  أصبح  العميل  حال  )أ(  في 

عاط ال عن العمل  أو فقد مصدر دخله الرئيسي؛ و 

(b) the Customer has lost or is 

expected to lose residency status 

in KSA.  

)ب( في حال فقدان  العميل  أو من المقرر قريبا  أن يفق د 

إقامته في المملكة العربية السعودية. 

4.5  If the Customer does not make an initial 

deposit:  

(a) in case of government Accounts 

that are established pursuant to 

an approval of the ministry, law or 

regulations, within the period, if 

any, specified in such approval; 

and 

4-5  إذا لم يقوم العميل بإيداع مبدئ ي: 

بناء  )أ(    في حالة الحسابات الحكومية التي تم إنشاؤها 

على موافقة الوزارة، او وفقا  للنظام أو اللوائح  خالل  

المدة المحددة في هذه الموافقة؛ و  

  

(b) in case of all other Accounts, 

within ninety (90) days of opening 

such Account, 

تسعين  في غضون  الحسابات األخرى،  )ب(   وفي حالة 

)90( يوما من فتح الحساب،  

the Bank shall be entitled to close the 

Customer’s Account.   

في خالف ذلك يحق للبنك إغالق حساب العميل.   

4.6 The Bank reserves the right, and the 

Customer authorises the Bank, to debit 

any Account (and in case of insufficient 

balance, to overdraw the Account which 

must be repaid immediately on demand 

without any additional profit or 

commission ) in case the Bank credits 

any funds to an Account of the Customer 

due to computer system error, technical 

4-6 يحق للبنك الخصم من أي حساب، كما يفوض العميل البنك  

بذلك، )والسحب على المكشوف من الحساب  في حالة عدم  

توافر رصيد بهذا الحساب  والذي يجب إعادة دفعه  على  

دون أي  ربح  أو عمولة  إضافية( عند   الطلب  الفور  عند 

تحويل البنك أي أموال إلى حساب العميل نتيجة لخطأ في 

نظام الكمبيوتر أو خطأ أو أعطال فنية أو خطأ بشري أو  

خطأ في نظا م المقاصة  أو االحتيال من قبل العميل أو الغير 

أدنى   دون  الحال،  مقتضى  حسب  آخر،  شخص  أي  أو 

مسؤولية.  
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error or malfunction, human error, 

clearing system error, fraud by the 

Customer or a third party or any other 

reason, in each case without any liability. 

4.7 The Bank may allocate an identification 

number to the Customer and/or an 

Account number to an Account of the 

Customer. Such identification numbers 

remain the property of the Bank and the 

Bank shall have the right to modify or 

change such numbers at any time. 

4-7 ويجوز للبنك تخصيص  رق م هوية  للعميل و/أو رقم حساب  

لحسابه، على أن تظل أرقا م الهوية  مملوكة للبنك ويحق له  

تعديلها أو تغييرها في أي وق ت. 

4.8 The Customer shall promptly provide any 

information and/or document as the Bank 

may request, including without limitation, 

any information and/or document to 

evidence the source of the funds 

deposited by the Customer or any 

person, in the Customer’s Account. 

Notwithstanding provision or disclosure 

of any information and/or documents to 

the Bank, if it is determined that any 

funds deposited in the Customer’s 

Account: 

(a) are from any illegal and/or 

illegitimate sources; or 

(b) if deposited in the form of cash, 

are forged or  counterfeit,  

the Customer shall remain responsible 

and liable for such funds (irrespective of 

whether such funds have subsequently 

been utilised by the Customer). On such 

determination, the Customer shall neither 

be entitled to such funds nor to claim any 

compensation from the Bank for such 

funds. 

4-8       على  ا لعميل  تزوي د  البنك فور ا بأي معلومات و  مستندات   

حسب طل ب البنك،  بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  

أي  معلومات و مستندات  إلثبات مصدر األموال المودعة  

حساب  العميل،  على   في  أي شخص  العميل  أو  من  قبل 

الرغ م من توفير  أ و اإلفصا ح  عن أي معلوما ت أو مستندات 

للبنك، إذا تقرر أن أي أموال مودعة في حساب العميل:  

من أي مصادر غير قانونية  و/  أ و غير شرعية  ؛  

أو  

)أ(     

)ب(   مزورة، إذا تم ايداعها نقدا .   

على العمي ل أن يتحمل المسئولية عن هذه األموال  )بغض  

النظر فيما  إذا كان العميل قد استخدم هذه األموال الحقا(. 

بخصوص  األموال  التقرير  هذا  إلى  التوصل  عند 

المودعة،  ال يحق  للعميل الحصول على هذه األموال أو  

المطالبة بأي تعويض عنها من البنك. 

  

5 Dormant, Unclaimed and 

Abandoned Accounts 

 5 الحسابات الراكدة و الغير مطالب بها والمهجورة.

5.1 The Bank is entitled to consider an 

Account as dormant if no financial 

transaction is conducted (other than 

those initiated by the Bank) through an 

authenticated bank channel, by the 

Customer or the Customer’s authorised 

attorney or there has been no reliable 

and documented correspondence 

اعتبار أي حساب  راكد  في حال عدم إجراء للبنك  5-1 يحق 

حركات  مدينة أو دائنة  في هذا الحساب )بخال ف الحركات 

التي يجريها البنك( من خالل فروع البنك المعتمدة أو من  

قبل العميل أ و وكيله المفوض  أو  إذ ا لم تكن هناك مراسالت  

أربعة وعشرين   البنك والعميل  لمدة  بين  موثوقة وموثقة 

)24( شهرا تقويميا. وسوف يخطر البنك العميل بقراره  

بشأن اعتبار الحساب راك د. حتى يتم إعادة تفعيل الحساب 

على  الحساب،  معامالت  أي  معالجة  تتم  الراكد،  لن 
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between Bank and the Customer, for a 

period of twenty-four (24) calendar 

months. The Bank will notify the 

Customer of its decision to consider an 

Account as dormant. Until the re-

activation of a dormant Account, no 

transactions on such Account will be 

processed, other than credit 

transactions, except in the presence of 

the Customer or the Customer’s 

authorised attorney or except in 

accordance with any other requirements 

whether imposed by the Bank or by law.   

)بخال ف المعامالت االئتمانية(،  إال  بوجود العميل أو وكيله  

ألي   وفقا  المعامالت  تمت  تلك  كانت  إذا  المفوض  أو 

متطلبات يفرضها البنك أو النظام.   

5.2 The Bank is entitled to consider an 

Account as unclaimed if no financial 

transaction is conducted (other than 

those initiated by the Bank), through an 

authenticated bank channel, by the 

Customer or the Customer’s authorised 

person or there has been no reliable and 

documented correspondence between 

the Bank and the Customer, for a period 

of five (5) years. No transactions on such 

Account will be processed, other than 

credit transactions.   

5-2 يجوز للبنك اعتبار أي حساب على أنه حساب غير مطالب 

به  في حال عدم إجرا ء أي حركات مدينة أو دائنة  على  هذا  

الحساب )بخالف الحركات التي يجريها البنك( من خالل  

فروع البنك المعتمدة أو من قبل العميل أو وكيله المفوض 

أو  إ ذا  لم تكن هناك مراسالت موثوقة وموثقة بين البنك  

معالجة  أي   لن  تتم  سنوات.   )5( خمس  لمدة  والعميل 

معامالت على الحساب، بخالف المعامالت االئتمانية.  

5.3 The Bank is entitled to consider an 

Account (other than government 

Accounts) as abandoned if no financial 

transaction is conducted (other than 

those initiated by the Bank), through an 

authenticated bank channel, by the 

Customer or the Customer’s authorised 

attorney for a period of fifteen (15) years.  

5-3 بخالف الحسابات الحكومية,  يجوز للبنك اعتبار أي حساب  

على أنه حساب  مهجو ر  في حال عدم إجراء  حركات مدينة  

أو دائنة    على  هذا الحساب )بخالف الحركات التي يجريها 

البنك( من خالل فروع البنك المعتمدة أو من قبل العميل أو  

وكيله المفوض لمدة خمسة عشر )15( سنة.  

5.4     Where the Account has been designated 

as an unclaimed Account, the Bank will 

be obliged to transfer amounts standing 

to the credit of an unclaimed Account to 

a pooled suspense account maintained 

by the Bank for such accounts.  

5-4  وفي حال تم تحديد الحساب على أنه حساب غير مطالب 

به، سوف يضطر البنك إلى تحويل مبالغ األرصدة الدائنة  

في هذا الحساب غير  المطالب به  إلى حساب مجمع على  

(  يحتفظ به البنك  مستوى البن ك )

لهذه الحسابات.  

suspense account

5.5   An unclaimed Account cannot be re-

activated. The Customer may, by 

submitting a Request to the Bank and 

supplying such documents, including 

without limitation, identity verification 

documents as may be required by the 

Bank, open a new Account or transfer the 

balance from the Account designated as 

5-5  ال يجوز إعادة تفعيل  أي  حساب غير مطالب به. ولكن 

يجوز للعميل أن يفتح حسابا جديدا لدى البنك أو  أن  يسحب 

الرصيد من الحساب الغير مطالب به  ،و ذل ك بموجب تقديم  

طلب إلى البن ك مرفق ا  بالوثائق  التالية )على سبيل المثال ال  

الحصر(، وثائق التحقق من الهوية وفقا لما يطلبه البنك.  
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unclaimed  or withdraw it by a banking 

cheque or wire transfer. 

6         Joint Account  6 الحساب المشتر ك

6.1 A Joint Account is an Account that is 

opened in the name of two or more 

natural persons or two or more legal 

persons.  

6-1 هو عبارة عن أي حساب يتم فتحه باسم اثنين أو أكثر من 

األشخاص   من  أكثر  أو  اثنين  أو  الطبيعيين  األشخاص 

االعتباريي ن. 

6.2 The operation of a Joint Account shall be 

subject to the relevant Account mandate 

applicable to that Joint Account. Unless 

expressly agreed otherwise in the 

relevant Account mandate, the opening 

and operation of the Joint Account shall 

require the signature of each Account 

holder or an Authorised Signatory of such 

Account holder.   

6-2  تخضع عملية تشغيل أي حساب مشترك لتفويض الحساب 

ذي الصلة والمطبق على هذا الحساب المشترك. ما لم يتم  

ذي   الحساب  تفويض  في  كتابة  ذلك  االتفاق على خالف 

الصلة، تتطلب عملية فتح وتشغيل الحساب المشترك توقيع  

كل صاحب حساب أو المفوض بالتوقيع عن صاحب هذا  

الحساب.    

6.3 Each Account holder of a Joint Account 

shall be jointly and severally liable to the 

Bank for repayment and satisfaction of all 

Liabilities owing or incurred under the 

Joint Account. The liability of any one of 

the Joint Account holders shall not be 

discharged or affected in any way by: 

6-3  يتحمل كل صاحب حساب مشترك المسؤولية أمام البنك  

االلتزامات  جميع  وأداء  سداد  عن  ومنفردا  مجتمعا 

يتم  لن  المشترك.  الحساب  بموجب  المتكبدة  أو  المستحقة 

إعفا ء أي صاحب حساب مشترك من المسؤولية ولن تتأثر  

هذه المسؤولية بأي من حال من األحوال بسبب: 

(a) the invalidity, voidability, or 

unenforceability of any obligation 

owed to, or guarantee or security 

granted in favour of, the Bank in 

respect of the Joint Account;  

تنفيذ أي  قابلية  )أ(  عدم سريان أو عدم بطالن أو عدم 

البنك   لصالح  ضمان  أو  كفالة  أو  مستحق  التزام 

بخصوص هذا الحساب المشترك؛  

(b) the release of or making of any 

other arrangement with any other 

Joint Account holder or third party; 

or 

)ب( اإلعفاء من أو إبرام أي اتفاق آخر مع أي صاحب  

حساب مشترك آخر أو مع الغير؛ أو 

(c) the amendment or extension of 

any Liabilities owing or incurred 

under the Joint Account. 

أو  المستحقة  االلتزامات  من  أي  تمديد  أو  )ج( تعديل 

المتكبدة بموجب الحساب المشترك. 

6.4 The Bank shall be entitled to apply any 

credit balance on a Joint Account in 

satisfaction of any Liabilities due from all 

or any one of the Joint Account holders. 

الحساب   في  دائنة  أرصدة  أي  استخدام  للبنك  6-4 ويجوز 

أو أي   من جميع  مستحقة  التزامات  بأي  للوفاء  المشترك 

من أصحاب الحساب المشترك.  

6.5 In the event of the death, loss of legal 

capacity, dissolution, bankruptcy or 

insolvency or occurrence of any similar 

event affecting a Joint Account holder (to 

the extent relevant and applicable), each 

other Joint Account holder shall notify the 

Bank no later than ten (10) days of the 

occurrence of such event. Upon receipt 

أو   الحل  األهلية  القانونية  أو  فقدان  أو  الوفاة  حالة  6-5 وفي 

اإلفالس أو اإلعسار أو وقوع أي حالة مماثلة تؤثر على  

الحساب المشترك  )بالقدر المتعلق بذلك او الى الحد الذي  

الحساب  صاحب  على  يتعين  عندئذ  ذلك(،  تطبيق  يمكن 

أقصاها   فترة  في غضون  البنك  إخطار  اآلخر  المشترك 

عشرة )10( أيام من وقوع هذه الحالة . لحين   استالم البنك  

إخطارا كتابيا أو  يصبح  على دراية  بذلك، يسري بن د  29  
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of such written notice or the Bank 

otherwise becoming aware of such 

event, Clause 29 (Death, Loss of Legal 

Capacity or Insolvency) shall apply to the 

Joint Account. 

على   اإلعسار(  األهلية  النظامية  أو  فقدان  أو  )الوفاة 

الحساب المشترك.  

7 Current Account     7 الحساب الجاري

7.1 A Current Account is a day-to-day 

transactional cash deposit Account into 

which cash deposits and from which cash 

withdrawals are permitted.  

7-1 الحساب الجاري عبارة عن حساب إيداع نقدي للمعامالت  

الودائع  والسحوبات   بإجراء  خالله  من  يسمح  اليومية 

النقدية. 

7.2 A deposit into a Current Account can be 

made by the Customer either on the 

basis of  Qard (interest free loan) or 

Mudarabah (profit and loss sharing 

arrangement). The Customer agrees that 

the Bank may and subject to Shariah 

requirements, or due to any change of 

laws and regulations, change the 

underlying  terms and conditions of the 

Current Account, by giving prior notice to 

the Customer.  

7-2  يمكن اإليداع  من قبل العميل  في الحساب الجاري على 

)اتفاق    مضاربة  أو  الحسن(  )القرض  أساس   القرض 

مشاركة األرباح والخسائر(. يوافق العميل على أنه يجوز  

للبنك مع مراعاة  متطلبات  الشريعة اإلسالمية أو بسبب أي  

واألحكام    تغيير  الشروط  واللوائح،  األنظمة  في  تغيير 

األساسية  للحساب الجاري، من خالل تقديم إشعار مسبق 

بذلك للعميل.   

7.3 For Current Account (other than Current 

Account based on Mudarabah), the Bank 

undertakes to pay any amounts standing 

to the credit of such Current Account in 

full, subject to the Customer’s 

compliance with these General 

Conditions and any applicable Specific 

Conditions. The Bank shall manage all 

amounts standing to the credit of such 

Current Account in accordance to the 

Shariah principles in such a manner as 

the Bank, in its absolute discretion, 

deems fit. Credit balances on such 

Current Account shall not bear any return 

or profit. Any revenue or profit gained 

from any credit balance in such Current 

Account belongs to the Bank. 

7-3  للحساب الجاري )بخالف الحساب الجاري على أساس  

مستحقة  إلى  مبالغ  أي  بدفع  البنك  يتعهد  المضاربة(، 

بالكامل، على شرط أن يخضع  العميل   الحساب الجاري 

لهذه الشروط العامة وأي شروط  خاصة   قد يتم تطبيقها.  

الحساب  مستحقة  دائنة  إلى  مبالغ  يقوم  البنك  بإدارة  أي 

التي   بالطريقة  الشريعة،  مع  مبادئ  يتوافق  الجاري  فيما 

المطلق.   تقديره  حسب  مناسبة  البنك  يراها 

ما لم ينص على خالف ذلك في أي شروط أخرى خاصة، 

فأن األرصدة الدائنة على الحساب الجاري لن تحمل أي  

ربح.  أو  عائد 

أي رصيد   من  الحصول عليه  تم  أرباح  أو  إيرادات  أي 

دائن في ذلك الحساب الجاري هي ملك للبنك.  

7.4 For Current Account based on 

Mudarabah, the Bank accepts deposits in 

a pooled fund as Mudarib (manager) 

from the Customer who is the Rabb al 

Mal (owner of the fund). The fund is then 

managed in a portfolio of the Bank’s 

7-4          بالنسبة ل لحساب الجاري على أساس المضاربة، يقبل البنك 

مضارب  باعتباره  مجمع  استثمار  صندوق  في  الودائع 

)مدير ( حيث يعتبر العميل هو رب المال. وعليه يت م إدارة   

األموال في محفظة مكونة من أصول البنك  فيما يتوافق  

مع مبادئ الشريعة. يرتبط ربح  أو خسارة  هذا االستثمار 

بأداء هذه األصول.   
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assets in accordance to the Shariah 

principles. The profit or loss from the fund 

is tied to the performance of such assets. 

7.5 Under a Current Account based on 

Mudarabah, anticipated profit generated 

from the management of the fund will be 

distributed between the Bank and the 

Customer based on an agreed profit and 

investment weightage sharing ratio as 

stated in the applicable Specific 

Conditions or as stated from time to time 

at the Bank’s website or published at its 

branches.  The Bank may from time to 

time, in its absolute discretion, grant a 

bonus to the Customer in a monetary or 

any other form. 

7-5         بموجب الحساب الجاري على أساس المضاربة سيتم توزيع  

األرباح المتوقعة الناتجة عن االستثمار بين البنك والعميل 

عليها  ونسبة   مشاركة  الربح  المتفق  نسبة  على  بناء 

هو   كما  عليها  لكل طرف  المتفق  االستثمارية  المشاركة 

موضح في الشروط الخاصة  المطبقة  أو  كما هو موضح   

منشور  في  البنك  من وقت آلخر  أو  كما هو  موقع  على 

فروعه. يجوز للبنك من وقت آلخر وفقا لتقديره المطلق  

أن يمنح العميل مكافأة بشكل نقدي أو أي شكل آخر.    

7.6 Current Accounts may be opened and 

maintained by residents and non-

residents of KSA in accordance with 

applicable laws and regulations. In 

relation to Current Accounts opened by 

residents of KSA, if the Bank has reason 

to believe that the Customer is not or may 

no longer be a resident of KSA, the Bank 

may close the Current Account in 

accordance with applicable laws and 

regulations and transfer any available 

credit balances to the Customer in any 

manner that the Bank considers fit. 

7-6  يمك ن فتح الحسابات الجارية من قبل المقيمين في المملكة 
العربية السعودية )وغير  المقيمين( وفقا لألنظمة واللوائح  
السارية. فيما يتعلق بالحسابات الجارية المفتوحة من قبل  
المقيمين في المملكة العربية السعودية، في حال كان لدى 
البنك سبب يدعو لالعتقاد بأن العميل أصبح غير مقيما أو 
للبنك  فيحق  السعودية،  العربية  المملكة  في  مقيما  يعد  لم 
إغالق ال حساب الجاري وفقا لألنظمة و اللوائح السارية,  
و تحويل أي أرصدة دائنة متاحة إلى العميل بأي طريقة 

يراها البنك مناسبة.  

8 Savings Account  8  حساب التوفير

8.1 A Savings Account is a cash deposit 

Account into which cash deposits are 

permitted and from which cash 

withdrawals are permitted. 

من  يسمح  نقدي  إيداع  8-1 حساب  التوفير  عبارة عن حساب 

خالله بإجراء الودائع والسحوبات النقدية.  

8.2 A deposit into a Savings Account is made 

by the Customer on the basis of Shariah 

contract of Mudarabah (investment). The 

Customer agrees that the Bank may and 

subject to Shariah requirements, or due 

to any change of laws and regulations, 

change the underlying  terms and 

conditions of the Savings Account, by 

giving prior notice to the Customer. 

8-2 يتم  اإليداع في حساب  التوفير من قبل العميل على أساس 

يجوز   أنه  على  العميل  يوافق  الشريعة  بالمضاربة.  عقد 

في   تغيير  أي  بسبب  أو  الشريعة،  ووفقا   لمتطلبات  للبنك 

األساسية    واألحكام  تغيير  الشروط  اللوائح   ،  و  األنظمة 

لحسا ب التوفير، من خالل تقديم إشعار مسبق  بذلك  للعميل. 
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8.3 For Savings Account based on 

Mudarabah, the Bank accepts deposits in 

a pooled investment fund as Mudarib 

(investor) from the Customer who is the  

Rabb al Mal (owner of the fund). The fund 

is then invested into a portfolio of the 

Bank’s assets in accordance to the 

Shariah principles.  The profit or loss from 

the investment is tied to the performance 

of such assets.  

8-3       بالنسبة  لحساب  التوفير  على أساس المضاربة، يقبل البنك 

مضارب  باعتباره  مجمع  استثمار  صندوق  في  الودائع 

استثمار  يتم  المال.  وعليه  رب  هو  العميل  يعتبر  حيث 

األموال في محفظة مكونة من أصول البنك  فيما يتوافق  

مع  مبادئ الشريعة. يرتبط ربح  أو خسارة  هذا االستثمار 

بأداء هذه األصول.  

8.4 Under a Savings Account based on 

Mudarabah, anticipated profit generated 

from the investment will be distributed 

between the Bank and the Customer 

based on an agreed profit sharing ratio 

and investment weightage as stated in 

the applicable Specific Conditions or as 

stated from time to time at the Bank’s 

website or published at its branches. The 

Bank may, from time to time, in its 

absolute discretion, grant a bonus to the 

Customer in monetary or any other form. 

المضاربة سيتم   أساس  8-4         بموجب  الحساب  التوفير  على 

توزيع األرباح المتوقعة الناتجة عن االستثمار بين البنك  

والعميل بناء على  نسبة مشارك ة الربح  المتفق عليها ونسبة  

هو   عليها  كما  لكل طرف  المتفق  االستثمارية  المشاركة 

موضح في الشروط الخاصة  ا لمطبقة  أو كما هو موضح  

في  منشور  كما هو  من وقت آلخر  أو  البنك  موقع  على 

فروعه. يجوز للبنك من وقت آلخر وفقا لتقديره المطلق  

أن يمنح العميل مكافأة نقدية أو مكافأة بأي شكل آخر.    

8.5 A Savings Account may only be opened 

and maintained by residents of KSA. If 

the Bank has reason to believe that the 

Customer is not or may no longer be a 

resident of KSA, the Bank may close the 

Savings Account in accordance with 

applicable laws and regulations. The 

Customer may, subject to satisfying any 

relevant conditions, convert such 

Savings Account to a type of Account that 

the Bank determines is appropriate in the 

circumstances. If the Customer does not 

convert the Savings Account within the 

time period prescribed by the Bank, the 

Bank may either convert the Savings 

Account into an Account that the Bank 

considers appropriate or close the 

Savings Account in accordance with 

applicable laws and regulations and 

transfer any available credit balances to 

the Customer in any manner that the 

Bank considers fit. 

قبل   من  إال  فتح  الحسابات  التوفيرية  وإدارتها  يجوز  8-5  ال 

المقيمين في المملكة العربية السعودية. وفي حال كان لدى  

البنك سبب يدعو لالعتقاد بأن العميل أصبح غير مقيما أو 

للبنك  السعودية،  فيحق  العربية  المملكة  في  مقيما  يعد  لم 

اللوائح  السارية.   إغالق  حساب  التوفير  وفقا  لألنظمة  و 

يجوز للعميل مع مراعاة الوفاء بأي شروط خاصة تحويل  

حساب  التوفير  إلى أي نوع حساب آخر حسبما يحدده البنك  

في ظل هذه الظروف. وفي حال عدم قيام العميل بتحويل  

حساب  التوفير  في غضون الفترة المحددة من قبل البنك، 

يحق للبنك إما تحويل  حساب  التوفير  إلى أي حساب آخر  

يراه البنك مناسبا أو إغالقه  وفقا  لألنظمة و اللوائح  السارية  

وتحويل أي أرصدة دائنة في هذا الحساب إلى العميل بأي 

طريقة يراها البنك مناسب ة. 

 

ً

ً

 

ً

ً

ً

ًً



 

Version 1.0 – [DATE] 

13 
Classified : FAB Internal 

9 Call Account   9 الحساب تحت الطلب

9.1      A Call Account is a cash deposit Account 

into which cash deposits and from which 

cash withdrawals are permitted. 

9-1 الحساب تحت الطلب عبارة عن حساب إيداع نقدي يسمح 

من خالله بإجراء الودائع والسحوبات النقدية.  

9.2 A deposit into a Call Account is made by 

the Customer on the basis of  Shariah 

contract of Mudarabah (investment). The 

Customer agrees that the Bank may and 

subject to Shariah requirements, or due 

to any change of laws and regulations, 

change the underlying terms and 

conditions of the Call Account, by giving 

prior notice to the Customer. 

9-2 يتم اإليداع في  الحساب تحت الطلب  من قبل العميل على  

أنه   على  العميل  يوافق  بالمضاربة.  الشريعة  عقد  أساس 

يجوز للبنك ووفقا لمتطلبات الشريعة، أو بسبب أي تغيير  

في األنظمة و اللوائح، تغيير  الشروط واألحكام األساسية   

للحساب  تحت الطلب، من خالل تقديم إشعار مسبق بذلك  

للعميل. 

9.3 For Call Account based on Mudarabah, 

the Bank accepts deposits in a pooled 

investment fund as Mudarib (investor) 

from the Customer who is the Rabb al 

Mal (owner of the fund). The fund is then 

invested into a portfolio of the Bank’s 

assets in accordance to Shariah 

principles. The profit or loss from the 

investment is tied to the performance of 

such assets. 

9-3       بالنسبة للحساب تحت الطلب على أساس المضاربة، يقبل 

باعتباره  مجمع  استثمار  صندوق  في  الودائع  البنك 

يتم   وعليه  المال.  رب  هو  العميل  يعتبر  مضارب  حيث 

استثمار األموال في  محفظة مكونة من أصول البنك  فيما  

خسارة  هذا   ربح  أو  يرتبط  الشريعة.  مبادئ  مع  يتوافق 

االستثمار بأداء هذه األصول.  

9.4 Under a Call Account based on 

Mudarabah, anticipated profit generated 

from the investment will be distributed 

between the Bank and the Customer 

based on an agreed profit sharing ratio 

and investment weightage as stated in 

the applicable Specific Conditions or as 

stated from time to time at the Bank’s 

website or published at its branches. 

The Bank may, from time to time, in its 

absolute discretion, grant a bonus to the 

Customer in monetary or any other form. 

9-4       بموجب الحساب تحت الطلب على أساس المضاربة سيتم 

توزيع األرباح المتوقعة الناتجة عن االستثمار بين البنك  

والعميل بناء على  نسبة مشارك ة الربح  المتفق عليها ونسبة  

هو   عليها  كما  لكل طرف  المتفق  االستثمارية  المشاركة 

موضح في الشروط الخاصة المطبقة  أو كما هو موضح  

في  منشور  كما هو  أو  من وقت  آلخر  البنك  موقع  على 

فروعه. يجوز للبنك من وقت آلخر وفقا لتقديره المطلق  

أن يمنح العميل مكافأة نقدية أو مكافأة بأي شكل آخر. 
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9.5 A Call Account may only be opened and 

maintained by residents of KSA. If the 

Bank has reason to believe that the 

Customer is not or may no longer be a 

resident of KSA, the Bank may close the 

Call Account in accordance with 

applicable laws and regulations. The 

Bank may, if the Bank considers 

appropriate, close the Call Account in 

accordance with applicable laws and 

regulations and transfer any available 

credit balance to the Customer in any 

manner that the Bank considers fit. 

قبل  من  إال  الطلب  وإدارته  تحت  فتح  حساب  يجوز  9-5  ال 

المقيمين في المملكة العربية السعودية. وفي حال كان لدى  

البنك سبب يدعو لالعتقاد بأن العميل أصبح غير مقيما أو 

للبنك  فيحق  السعودية،  العربية  المملكة  في  مقيما  يعد  لم 

واللوائح   لألنظمة  الطلب  وفقا  تحت  إغالق  الحساب 

مناسبا،  إغالق    البنك  كان  يراه  للبنك  إذا  السارية.  يحق 

السارية   اللوائح  و  لألنظمة  الطلب  وفقا  تحت  الحساب 

إلى  الحساب  هذا  دائنة  متاحة  في  أرصدة  أي  وتحويل 

العميل بأي طريقة يراها البنك مناسبة. 

10 Term Deposit Account   10  حساب وديعة ألجل

10.1 A Term Deposit Account is a cash deposit 

Account made for a duration of time that 

is agreed between the Bank and the 

Customer.  

10-1 حســــاب وديعة ألجل هو عبارة عن حســــاب إيداع نقد ي 

يستمر لفترة زمنية متفق عليها بين البنك والعميل. 

10.2 A deposit into a Term Deposit Account is 

made by the Customer on the basis of  

Shariah contract of Mudarabah 

(investment). The Customer agrees that 

the Bank may and subject to Shariah 

requirements, or due to any change of 

laws and regulations, change the 

underlying terms and conditions of the 

Term Deposit Account, by giving prior 

notice to the Customer.  

10-2  يتم  اإليداع في  حساب وديعة ألجل  من قبل العميل على 

الشريعة  لمبادئ  وفقا  أساس  عقد  المضاربة  )االستثمار( 

اإلسالمية.  يوافق العميل على  أنه يجوز للبنك مع مراعاة 

األنظمة  و   في   تغيير  أي  بسبب  الشريعة  اإلسالمية  أو 

اللوائح، تغيير  الشروط واألحكام األساسية  لحساب وديعة  

ألجل، من خالل تقديم اشعار مسبق بذلك للعميل.  

10.3 For Term Deposit Account based on 

Mudarabah, the Bank accepts deposits in 

a pooled investment fund as Mudarib 

(investor) from the Customer who is the 

Rabb al Mal (owner of the fund). The fund 

is then invested into a portfolio of the 

Bank’s assets in accordance to Shariah 

principles. The profit or loss from the 

investment is tied to the performance of 

such assets. 

10-3     بالنسبة  لحساب وديعة ألجل  على أساس المضاربة، يقبل 

باعتباره  مجمع  استثمار  صندوق  في  الودائع  البنك 

يتم   المال.  وعليه  رب  هو  العميل  يعتبر  حيث  مضارب 

استثمار األموال في محفظة مكونة من أصول البنك  فيما  

خسارة  هذا   ربح  أو  يرتبط  الشريعة.  مبادئ  مع  يتوافق 

االستثمار بأداء هذه األصول.  

10.4 Under a Term Deposit Account based on 

Mudarabah, anticipated profit generated 

from the investment will be distributed 

between the Bank and the Customer 

based on an agreed profit sharing ratio 

and investment weightage as stated in 

the applicable Specific Conditions or as 

10-4     بموجب  حساب وديعة ألجل  على أساس المضاربة سيتم 

توزيع األرباح المتوقعة الناتجة عن االستثمار بين البنك  

والعميل بناء على  نسبة مشارك ة الربح  المتفق عليها ونسبة  

هو   عليها  كما  لكل طرف  المتفق  االستثمارية  المشاركة 

موضح في الشروط الخاصة  المطبقة  أو كما هو موضح  

في  منشور  كما هو  أو  من وقت آلخر  البنك  موقع  على 
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stated from time to time at the Bank’s 

website or published at its branches. The 

Bank may, from time to time, in its 

absolute discretion, grant a bonus to the 

Customer in monetary or any other form. 

فروعه.  يجوز للبنك من وقت آلخر وفقا لتقديره المطلق  

أن يمنح العميل مكافأة نقدية أو مكافأة بأي شكل آخر.   

10.5 Withdrawals of all or any part of a term 

deposit prior to the agreed maturity date 

are subject to such conditions as 

determined by the Bank. The Customer 

acknowledges and accepts that any early 

withdrawal of a term deposit may result in 

the anticipated profits received in 

advance or at maturity being adjusted 

proportionately to the agreed 

computation provided in the applicable 

Specific Conditions.  

10-5     تخضع عمليات السحب من جميع أو أي من الودائع ألجل 

المتفق عليه  للشروط  التي  يحددها    تاريخ االستحقاق  قبل 

البنك. ويقر العميل ويقبل أن أي سحب مبكر  ألي وديعة  

حصل   تعديل  األربا ح  المتوقعة  التي  إلى  يؤدي  آجلة  قد 

عليها العميل مسبقا  أو  يجري تعديلها  في تاريخ االستحقاق 

بما يتناسب مع الحساب المتفق عليه في الشروط الخاصة   

المطبقة. 

10.6 A Term Deposit Account may only be 

opened and maintained by residents of 

KSA. If the Bank has reason to believe 

that the Customer is not or may no longer 

be a resident of KSA, the Bank may close 

the Term Deposit Account in accordance 

with applicable laws and regulations. The 

Bank may, if the Bank considers 

appropriate, close the Term Deposit 

Account in accordance with applicable 

laws and regulations and transfer any 

available credit balance to the Customer 

in any manner that the Bank considers fit. 

قبل   من  إال  فتح  حساب وديعة ألجل   وإدارته  يجوز  10-6      ال 

المقيمين في المملكة العربية السعودية. في حال كان لدى  

البنك سبب يدعو لالعتقاد بأن العميل أصبح غير مقيما أو 

للبنك  فيحق  السعودية،  العربية  المملكة  في  مقيما  يعد  لم 

اللوائح    لألنظمة  و  ألجل   وفقا  وديعة  اغالق  حساب 

السارية. 

يجوز للبنك  إغالق  حساب وديعة ألجل  إذا اعتبر  أنه من 

المناسب إغالق  حساب وديعة ألجل   وفقا  لألنظمة و اللوائح   

دائنة في هذا الحساب إلى   السارية،  وتحويل أي أرصدة 

العميل بأي طريقة يراها البنك مناسبة. 

11 Other Accounts  11 حسابات أخرى

The Bank may make available other types of 

Accounts for specific purposes which will be 

subject to the applicable Specific Conditions.  

خاصة    ألغراض  الحسابات  من  أخرى  أنواع  توفير  للبنك  يجوز 

تخضع للشروط الخاصة المطبقة.  

12 Customer’s Instructions  12  تعليمات العميل

12.1 The Bank may act on any instruction (in 

any format and sent or received via any 

channel acceptable to the Bank) and is 

authorised to debit an Account of the 

Customer if it reasonably believes such 

instructions have been given by the 

Customer or the Customer’s Authorised 

Signatory. The Bank has no obligation to 

verify the authenticity or validity of any 

instructions. If the Bank doubts the clarity, 

authenticity or validity of any instruction, 

12-1 يجوز للبنك التصرف بناء على أي تعليمات  )بأي صي غة  

مرسلة أو مستلمة عبر أي وسيلة مقبولة للبنك( كما يفوض  

البنك للخصم من أي حساب للعميل إذا كان يعتقد بصورة  

العميل  أو  قبل  من  صادرة  التعليمات  هذه  أن  معقولة 

المفوض بالتوق يع   عن ا لعميل. وال يلتزم البنك   بالتحقق من  

أي   البنك  لدى  كان  إذا  معلومات.  أي  سالمة  أو  صحة 

شكوك تتعلق بوضوح أو سالمة أو صحة أي معلومات،  

حتى  المعلومات  هذه  تنفيذ  رفض  أو  تأجيل  له  فيجوز 

بالتوقيع  عن  المفوض  العميل  أو  من  تأكيد  على  يحصل 

صحتها  من  التحقق  تم  معلومات  أي  وتعتبر  العميل. 
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it may delay or refuse to carry out such 

instruction until confirmed by the 

Customer or the Customer’s Authorised 

Signatory. Any instruction that has been 

verified by a Security Code shall be 

considered conclusively to have been 

given by the Customer.  

بواسطة رمز األمان دليال قاطعا على أن هذه المعلومات 

صادرة من قبل العميل. 

12.2 The Customer must always ensure the 

availability of sufficient funds in an 

Account or other arrangements with the 

Bank in order to meet any instruction 

issued by the Customer.  

أي   في  كافية  أموال  توافر  ضمان  للعميل  دائما  12-2  ينبغي 

تعليمات  بأي  للوفاء  البنك  مع  أخرى  اتفاقات  أو  حساب 

صادرة من قبل العميل. 

12.3 The Bank has no obligation to process or 

act on an instruction or to accept a 

cheque or any other similar payment 

instrument if, in its absolute opinion, 

acting on such instructions may result in 

a breach of any applicable law or any 

economic, financial or trade sanctions or 

embargo or the Bank’s internal policies or 

procedures. 

12-3  ال يلتزم البنك بإجراء أو التصرف بناء على أي معلومات 

أو قبول شيك أو سند دفع آخر مماثل، إذا كان البنك يرى  

-  حسب تقديره  المطلق  وحد ه -  أن التصرف بناء على هذه 

المعلومات قد يترتب عليه مخالفة ألي نظام معمول به أو  

فرض أي عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو حصار  

أو اإلخالل بالسياسات أو اللوائح الداخلية للبنك.  

12.4 The Bank shall not be obliged to process 

any instruction until it has received all 

such information as it requires from the 

Customer. 

حتى  تعليمات  أي  مع  بالتعامل  يكون  البنك  ملزما  12-4 لن 

حصوله على جميع المعلومات التي يطلبها من العميل.  

12.5 The Customer is responsible for the 

accuracy of all of the Customer’s 

instructions to the Bank. Neither the Bank 

nor any of its Delegates shall be liable for 

any error, omissions, mutilation, 

interruption or delay occurring in the 

transmission of such instructions. 

تعليماته   جميع  و  دقة  عن  صحة  مسؤوال  12-5 يع د  العميل 

وكالئه  من  أي  أو  البنك  يتحمل  لن  للبنك.  الصادرة 

المسؤولية عن أي خطأ أو تقصير أو تشويه أو وقف أو  

التأخير في إرسال هذه التعليمات. 

12.6 All instructions received by the Bank shall 

be subject to cut-off times and daily limits 

prescribed by the Bank from time to time. 

The Bank may change such cut-off times 

and daily limits with prior notice to the 

Customer. 

12-6 تخضع جميع التعليمات المستلمة من قبل البنك للمواعيد  

وقت  من  البنك  يحددها  التي  اليومية  والحدود  المحددة 

المحددة   المواعيد  هذه  تغيير  للبنك  يجوز  كما  آلخر. 

والحدود اليومية مع إرسال إخطار مسبق للعميل.   

12.7 Once the Customer submits an 

instruction, the Customer acknowledges 

that the Bank may not, in certain 

circumstances, be able to process a 

request for the cancellation, reversal, 

stop payment or amendment of any 

previous instruction. However, if the 

Customer’s request to cancel, reverse, 

stop payment or amend a previous 

instruction is received by the Bank in 

على   يتعذر  قد  بأنه  تعليمات  أي  تقديمه  فور  العميل  12-7 يقر 

البنك، في حاالت معينة، معالجة أي طلب بخصوص إلغاء 

أو إبطال أو وقف دفع أو تعديل أي تعليمات مسبقة. ومع  

ذلك، وفي حال استالم البنك طلب العميل بخصوص إلغاء  

تعليمات مسبقة في   أي  تعديل  أو  دفع  أو  وقف  إبطال  أو 

غضون فترة معقول ة وامتثاال للنظام  المعمول به ومتطلبات 

قابلة   محددة  شروط  أي  و  العامة  الشروط  وهذه  البنك 

المعقولة  بذل  مساعيه  البنك  على  يتعين  للتطبيق،  عندئذ 

لاللتزام بهذا الطلب.  
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reasonable time and in compliance with 

applicable law, the Bank’s requirements, 

these General Conditions and any 

applicable Specific Conditions, the Bank 

shall use its reasonable endeavours to 

comply with such request. 

13 Overdraft  13 السحب على المكشوف

13.1 The Customer shall not overdraw any 

Account without the Bank’s prior written 

consent. 

13-1 ال يجوز للعميل دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة  

من البنك إجراء سحب على المكشوف من أي حساب. 

13.2 Notwithstanding the above, the 

Customer agrees that the Bank shall be 

entitled to debit the Customer’s Account 

with the amount of any fees, charges, 

costs or expenses due to the Bank, any 

cheques, bills of exchange, promissory 

notes, orders for payment drawn or Debit 

Card transactions accepted or made by 

the Customer and to carry out any 

instructions relating to the Account even 

if doing so may cause the Account to be 

overdrawn or any overdraft to be 

increased.  

13-2 بصرف النظر عما ورد أعاله، يوافق العمي ل على أنه يحق 

أو   رسوم  أو  أتعاب  أي  مبلغ  حسابه  من  الخصم  للبنك 

أو  شيكات  أي  أو  للبنك  مستحقة  مصروفات  أو  تكاليف 

أو  مسحوبة  دفع  أوامر  سندات  ألمر  أو  أو  كمبياالت 

معامالت بطاقة خصم مقبولة أو صادرة من قبل العميل 

وتنفيذ أي تعليمات  بخصوص الحساب حتى وإن ترتب  

على ذلك سحب على المكشوف من الحساب أو تجاوز حد  

السحب المقرر. 

13.3 If the Bank allows any overdraft to occur 

or an overdraft to be increased, for any 

reason, the amount overdrawn will be 

payable immediately upon demand by 

the Bank.  

13-3  في حال موافقة البنك، ألي سبب، على إجراء أي سحب  

على المكشوف أو تجاوز حد السحب المقرر ، فيسدد المبلغ  

المسحوب على الفور بناء على طلب البنك. 

13.4 Without prejudice to the generality of the 

above, the Bank is not obliged to permit 

an overdraft on the Customer’s Account 

to occur or continue. 

13-4 دون  اإلخالل بعمومية ما سبق، البنك غير ملزم بالموافقة 

على إجراء أو استمرار السحب على المكشوف من حساب  

العميل. 

14 Debit Cards  14 بطاقات الخصم

14.1 The Bank may issue a Debit Card to the 

Customer for the purpose of purchasing 

goods or services through the available 

channels according to the rules and 

regulations and the mode permitted by 

the Bank, with or without the physical 

presence of the Debit Card, or to effect 

withdrawals, transfers or direct debits 

using automated teller machines 

(“ATM”).  

14-1 يجوز للبنك إصدار بطاقة خصم للعميل بغرض استخدامها  

طريق   خدمات  عن  على  الحصول  أو  السلع  شراء  في 

الوسائل   التعليمات  و  االنظمة  و  بحسب  المتاحة  القنوات 

الت ي يسمح بها البنك ، سواء بالوجود الفعلي لبطاقة الخصم  

باستخدام  المباشر  الخصم  أو  إلحداث  عمليات  بدونه،  أو 

ماكينات الصراف اآلل ي. 

14.2 The Bank may also require a Debit Card 

to be used to facilitate or authenticate the 

14-2  يجوز أيضا للبنك طلب استخدام بطاقة الخصم في تسهيل 

سواء   تعليماته  أو  العميل  هوية  من  التحقق  أو  معامالت 
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Customer’s identity or instruction 

whether initiated from an ATM, at the 

Bank’s branches, through Electronic 

Banking Services or otherwise. 

كانت تتم من خالل ماكينة صراف آلي أو في فروع البنك  

من خالل الخدمات البنكية اإللكترونية أو غير ذلك. 

14.3 If the Debit Card is not activated in the 

manner or within the period prescribed by 

the Bank, the Bank may cancel the Debit 

Card.  

14-3 في حال عدم تنشيط بطاقة الخصم بالطريقة أو في غضون  

الفترة التي يحددها البنك، عندئذ يحق للبنك إلغائها.   

14.4 The Customer shall only utilise the Debit 

Card for transactions which are legally 

acceptable and Shariah compliant in KSA 

and the country in which the Debit Card 

is utilised. The Bank reserves the right to 

reject any transaction which it believes 

may cause a breach of this Clause. 

ضمن   فقط  الخصم  بطاقة  استخدام  العميل  على  14-4  يتعين 

المعامالت المقبولة  قانونا وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية   

في المملكة العربية السعودية وفي البلد التي تستخدم فيها  

بطاقة الخصم. يحق للبنك رفض أي معاملة يرى أنها قد 

تسبب مخالفة لهذا البند.  

14.5 The Customer must ensure the safe and 

proper custody of the Debit Card. The 

Customer must take the maximum care 

to prevent the Debit Card from being 

damaged, lost or stolen. The Customer 

undertakes not to pass possession of the 

Debit Card to any other person. The 

Customer must promptly notify the Bank 

and the relevant authorities in case a 

Debit Card is lost or stolen. Unless and 

until the Bank has received that 

notification, the Customer shall be 

responsible for any transaction which has 

been processed on the Debit Card.  

14-5 ينبغي للعميل  ضمان حفظ بطاقة الخصم بشكل آمن وسليم.  

لمنع  تلف  العناية  من  قدر  أقصى  للعميل  بذل  كما  ينبغي 

بطاقة الخصم  أو فقدانها  أو سرقتها. ويتعهد العميل بعدم  

ينبغي   كما  آخر.  شخص  ألي  الخصم  بطاقة  حيازة  نقل 

للعمي ل أيضا إخطار البنك على الفور والسلطات المختصة  

في حال فقدان بطاقة الخصم أو سرقتها. حتى تلقي البنك 

يتم  معاملة  العميل مسؤوال عن أي  يكون  بذلك،  إخطارا 

إجرائها من خالل باستخدام بطاقة الخصم. 

14.6 The Bank will be under no obligation to 

issue a replacement Debit Card to the 

Customer following its destruction, loss 

or theft unless requested by the 

Customer. The Bank will issue a 

replacement Debit Card, such Debit Card 

will be subject to the prevailing 

replacement Debit Card fee as 

prescribed in the Schedule of Charges. 

Any replacement Debit Card issued by 

the Bank to the Customer shall be subject 

to the same terms and conditions with the 

same benefits, facilities and obligations, 

and shall be considered in all cases as 

part of the principal or original Debit Card 

and not a separate or standalone Debit 

Card. 

14-6  ال يقع على البنك أي التزام بشأن إصدار أي بطاقة خصم  

بديلة للعميل بع د  تلفها أو  فقدانها أو سرقتها  ما لم يطلبها  

العميل. وفي حال موافقة البنك على إصدار بطاقة خصم  

الخصم  بطاقة  لرسوم  هذه  الخصم  بطاقة  بديلة،  فتخضع 

ملحق    في  عليه  المنصوص  النحو  السائدة  على  البديلة 

الرسوم. كما تخضع أي  بطاقة خصم بديلة يصدرها البنك 

المزايا  نفس  لها  ويكون  والشروط  األحكام  لنفس  للعميل 

والتسهيالت وااللتزامات، وتعتبر في جميع األحوال جزءا  

بطاقة   وليست  األصلية  أو  األساسية  الخصم  بطاقة  من 

خصم مستقلة أو منفرد ة. 

14.7 The Bank will enable the Customer to set 

the Customer’s personal identification 

رقم  التعريف   إلعداد  للعميل  المساعدة  البنك  يقدم  14-7 سوف 

الشخصي  الخاص به  عبر ماكينة الصراف اآللي أو بأي  
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number (“PIN”) through an ATM machine 

or in any way it deems fit. The Customer 

shall keep the PIN and all Security Codes 

in connection with a Debit Card 

confidential in accordance with the 

requirements of Clause20 (Security 

Codes). The Customer shall avoid 

choosing easy Security Codes in 

connection with the Debit Card. 

طريقة أخرى يراها مناسبة. ويتعين على العميل الحفاظ 

على سرية رمز التعريف الشخصي ورموز األمان ذات  

البند  20  )رموز  لمتطلبات  وفقا  الخصم  ببطاقة  الصلة 

األمان(. كما يتعين على العميل تجنب اختيار أي رموز  

أمان سهلة بشأن بطاقة الخصم. 

14.8 The Customer shall not utilise a Debit 

Card in a manner which may permit 

alteration, fraud or forgery.  

14-8 ال يجوز للعميل استخدام بطاقة الخصم بأي طريقة تسمح  

بإجراء تغيير أو احتيال أو تزوير. 

14.9 The Customer may cancel the Debit Card 

with or without prior notice, or with or 

without cause, by returning it to the Bank 

with written instructions to this effect. The 

obligations of the Customer herein shall 

cease only when all outstanding 

transactions relating to the Customer’s 

use of the Debit Card have been settled 

to the satisfaction of the Bank. The 

Customer shall pay any and all charges 

imposed by the Bank for all transactions 

effected on the Debit Card whether 

locally or abroad. Any Debit Card 

transaction made in a currency other 

than Saudi Riyal will be converted into 

Saudi Riyal by the Bank at the Bank's 

exchange rate prevailing at the time the 

relevant foreign currency transaction is 

debited from the Debit Card. 

14-9  ويجوز للعميل أيضا إلغاء بطاقة الخصم بموجب أو بدون  

إخطار مسبق   أو بموجب إبداء أو عدم إبداء سبب من خالل  

إعادتها إلى البنك مع تقديم تعليمات كتابية في هذا الشأن.  

العامة   الشروط  هذه  في  الواردة  العميل  التزامات  تتوقف 

الصلة   ذات  القائمة  المعامالت  جميع  تسوية  عند  فقط 

الذي  يرتض يه   بالشكل  الخصم  باستخدام  العميل  لبطاقة 

الرسوم   وجميع  أي  دفع  العميل  على  البنك.  يتعين 

تم   التي  المعامالت  البنك على جميع  قبل  من  المفروضة 

أو خارجيا.   محليا  الخصم سواء  بطاقة  باستخدام  تنفيذها 

سوف يتم تحويل أي معاملة بطاقة خصم جرت باستخدام 

أي عملة بخالف اللاير السعودي إلى اللاير السعودي من 

لدى البنك وقت خصم  قبل البنك وبسعر الصرف السائد 

معاملة العملة األجنبية من بطاقة الخصم. 

14.10 The Bank is entitled to debit the Account 

of the Customer with the total amount 

plus any fees and charges (where 

applicable) with respect to any cash 

withdrawals, transfers, direct debits and 

payments for goods and services or any 

other transactions made using the Debit 

Card. The Customer’s failure to sign any 

receipt will not relieve the Customer from 

liabilities to the Bank in respect of the 

corresponding transaction. 

اإلجمالي  المبلغ  العميل  حساب  من  الخصم  14-10 يحق  للبنك 

باإلضافة إلى أي رسوم أو تكاليف )حسب االقتضاء( بشأن 

أو عمليات خصم   تحويالت  أو  نقدية  أي عمليات سحب 

مباشر أو مدفوعات شراء سلع أو الحصول على خدمات  

أو أي معامالت أخرى تم إجرائها باستخدام بطاقة الخصم. 

قيام العميل بتوقيع أي إيصال,  لن يعفي العميل من  عدم 

االلتزامات المترتبة عليه لصالح البنك فيما يتعلق بالمعاملة 

المقابلة. 

14.11 A supplementary Debit Card may be 

issued in the name of a person 

nominated by the Customer and 

approved by the Bank. All supplementary 

Debit Cards shall be treated in the same 

manner as a Debit Card issued in the 

الذي   الشخص  باسم  إضافية  بطاقة خصم  إصدار  14-11 يجوز 

يعينه العميل وبموجب موافقة البنك. تعامل جميع بطاقات  

الصادرة   الخصم  بطاقة  معاملة  بنفس  اإلضافية  الخصم 

المسؤولية عن جميع   العميل وحده  العميل ويتحمل  باسم 

المعامالت التي تتم باستخدام أي بطاقة خصم بديلة الصادة  
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name of the Customer and all 

transactions effected on any 

supplementary Debit Card issued by the 

Bank shall be the sole responsibility of 

the Customer and shall be subject to 

these General Conditions and any 

applicable Specific Conditions.  

وأي  العامة  الشروط  لهذه  أيضا  وتخضع  البنك  قبل  من 

شروط خاصة معمولة بها.  

14.12 All Debit Card transactions will be subject 

to maximum daily restrictions on the 

number of transactions conducted on a 

Debit Card as well as the value of such 

transactions (whether individually or in 

aggregate) and any other conditions as 

the Bank may deem appropriate or as 

may be required by applicable laws and 

regulations. The Bank may change any 

daily restrictions without giving any 

reason with prior notice to the Customer.  

من  حد  ألقصى  الخصم  بطاقة  معامالت  جميع  14-12  تخضع 

التي  تم  المعامالت  عدد  على  المفروضة  اليومية  القيود 

هذه   قيمة  إلى  باإلضافة  الخصم  بطاقة  باستخدام  إجرائها 

المعامالت )سواء على حدة أو إجماال( وأي شروط أخرى 

بموجب   مطلوبا  يكون  حسبما  أو  مناسبة  البنك  يراها  قد 

األنظمة واللوائح المطبقة. كما يجوز للبنك تغيير أي قيود 

مسبق   إخطار  سبب  مع  إرسال  أي  إبداء  بدون  يومية 

للعميل.  

14.13 On the Customer’s request,  the Bank 

may, in its sole discretion and subject to 

applicable laws, rules and regulations, 

increase or decrease the daily 

transaction limit on the Customer’s Debit 

Card.  

14-13 بناء على طلب العميل، يجوز ل لبنك في تقديره وحده  ومع  

حد   خفض  أو  زيادة  واللوائح  السارية،  األنظمة  مراعاة 

المعامالت اليومية لبطاقة الخصم الخاصة بالعميل. 

14.14 The Debit Card shall remain the property 

of the Bank at all times and the Bank may 

at any time and for any reason cancel or 

suspend usage of the Debit Card or 

request the Debit Card to be returned to 

the Bank. If the Debit Card is cancelled, 

expired, replaced or all the Customer’s 

Accounts with the Bank are closed for 

any reason, the Customer shall promptly 

return the Debit Card to the Bank or 

destroy it. 

14-14 تظل بطاقة الخصم في جميع األوقات مملوكة للبنك ويجوز  

تعليق   أو  إلغائها  سبب  أي  إبداء  بدون  وقت  أي  في  له 

استخدامها أو طلب إعادتها. وفي حال إلغاء بطاقة الخصم  

أو انتهائها أو استبدالها أو تم غلق جميع حسابات العميل  

بطاقة   إعادة  العميل  على  سبب،  فيتعين  ألي  البنك  لدى 

الخصم إلى البنك أو إتالفها على الفور. 

14.15 The Bank shall not be liable for any 

refusal of any merchant to honour a Debit 

Card on any point of sale terminal or in 

any other form, nor will the Bank be 

responsible in any way for any of the 

goods or services supplied to the 

Customer for which payment was made 

when using the Debit Card. Complaints 

against a merchant should be resolved 

by the Customer with the merchant and 

no claim by the Customer against a 

merchant will relieve the Customer from 

any obligation to the Bank. Any refund 

due to the Customer from a merchant 

14-15 لن يتحمل البنك المسؤولية عن رفض أي تاجر استخدام 

بطاقة الخصم في أي م ن نقاط  البيع أو في شكل آخر، ولن  

يكون البنك مسؤوال بأي حال من األحوال عن أي سلع أو 

للعميل تم دفع قيمتها عند استخدام بطاقة   خدمات موردة 

الخصم. تسوى أي شكاوى  بحق  التاجر من قبل العميل مع 

التاجر من   التاجر ولن تعفي أي مطالبة من العميل ضد 

التزامات العميل تجاه البنك. يحصل العميل مباشرة على  

أي تعويضات مستحقة له من التاجر وليس من البنك. 
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shall be obtained by the Customer 

directly from the merchant and not from 

the Bank. 

14.16 Notwithstanding the cancellation, 

suspension, expiry, replacement or 

return of the Debit Card, the Customer 

shall remain liable for any Liabilities 

incurred in respect of the Debit Card prior 

to the date of such cancellation, 

suspension, expiry, replacement or 

return. 

أو   تعليقها  أو  الخصم  بطاقة  إلغاء  عن  النظر  14-16 بصرف 

انتهائها استبدالها أو إعادتها، يظل العميل مسؤوال عن أي 

تاريخ   قبل  الخصم  بطاقة  بخصوص  متكبدة  التزامات 

إلغائها أو تعليقها أو انتهائها أو استبدالها أو إعادتها.  

15 Cheque Books and Cheque 

Issuance 

15 دفاتر الشيكات و تحرير الشيكات 

15.1 The Bank may issue a cheque book (at 

the Customer’s expense) in respect of a 

Current Account. If issued, a cheque 

book shall be sent by mail or courier to 

the Customer’s address registered with 

the Bank, at the Customer’s absolute 

responsibility and risk and without liability 

on the Bank. Upon the request of the 

Customer, the Bank may make the 

cheque book available for physical 

collection by the Customer at a specified 

branch of the Bank. 

15-1     يجوز للبنك إصدار دفتر شيكات )على نفقة العميل( فيما 

يتعلق بالحساب الجاري،  وفي حالة  اإلصدار، يتم إرسال 

دفتر الشيكات عن طريق البريد إلى عنوان العميل المسجل  

ودون   المطلقة  مسؤولية  العميل  البنك،  وذلك  على  لدى 

وضع مسؤولية على البنك. بناء على طلب العميل ،  يجوز  

للبنك إتاحة دفتر الشيكات ليتم استالمه شخصيا   من قبل  

العميل في فرع محدد من فروع البنك. 

15.2 The Customer must ensure the safe and 

proper custody of cheque books at all 

times. The Customer must promptly 

notify the Bank and the relevant 

authorities in case a cheque book or any 

cheque is lost or stolen. Unless and until 

the Bank has received such notification, 

the Customer shall be responsible for 

any cheque drawn on the Customer’s 

Account. 

15-2 ينبغي للعميل  في جميع األوقات ضمان حفظ دفتر الشيكات  

البنك  أيضا إخطار  ينبغي  للعميل  كما  أمن وسليم.  بشكل 

دفتر  فقدان  حال  في  المختصة  والسلطات  الفور  على 

الشيكات أو سرقته. حتى تلقي البنك إخطارا بذلك، يكون  

الحساب   على  مسحوبا  شيك  أي  عن  مسؤوال  العميل 

الجاري للعميل. 

15.3 The Customer shall not write cheques in 

a manner which allows such cheque to 

be easily altered or forged. 

15-3 ال يجوز للعميل تحرير الشيكات بطريقة تسمح بتعديلها أو 

تزويرها بسهولة. 

15.4 The Bank is entitled to debit the 

Customer’s Current Account with the 

amount of any cheques written by the 

Customer. Digital images or electronic 

representations of cheques may be 

made or captured and used by financial 

institutions, including the Bank, involved 

in the exchange and clearance of 

cheques in KSA. As such, original 

15-4 يحق للبن ك أن يخصم  من الحساب الجاري للعميل مبلغ أي  

شيكات محررة من قبل العميل. يجوز للمؤسسات المالية،  

ومقاصة  مبادلة  نشاط  تزاول  التي  البنك،  ذلك  في  بما 

الشيكات في المملكة العربية السعودية تحرير صور رقمية  

أو نسخ إلكتروني للشيكات. وبذلك فقد يتم إتالف الشيكات  

األصلية ولن يتم إعا دتها إلى العميل. يحق للبنك التصرف 

بناء على هذه الصورة الرقمية أو النسخ اإللكتروني للشيك  

كما لو كان شيكا أصليا.  
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cheques may be destroyed and will not 

be returned to the Customer. The Bank is 

entitled to act on any such image or 

representation for all purposes as if it 

were an original cheque.  

15.5 The Customer is obliged to ensure that 

the total amount of cheques that the 

Customer has written on the Customer’s 

Current Account do not, at any time, 

exceed the credit balance available in 

such Current Account. The Bank is 

entitled to refuse to honour any cheques 

drawn against an insufficient credit 

balance on the Customer’s Current 

Account.  

15-5  يتعين على العميل ضمان أن إجمالي مبلغ الشيك المحرر 

على حسابه الجاري ال يتجاوز الرصيد الدائن المتوفر في  

هذا الحساب الجاري في أي وقت من األوقات. يحق للبنك 

كفاية   عدم  بسبب  مسحوبة  شيكات  رفض  صرف  أي 

الرصيد الدائن في الحساب الجاري للعميل. 

15.6 The Bank shall be entitled to impose 

charges on cheques which are returned 

unpaid. If cheques are returned due to 

insufficient funds in the Customer’s 

Current Account, the Bank may report the 

name of the Customer and returned 

cheque details to the competent authority 

without any notice to the Customer or any 

liability on the Bank and take such other 

action as prescribed in applicable law, 

rules or regulations.  

الشيكات  المعادة  على  رسوم  فرض  أيضا  للبنك  15-6  ويحق 

إعادة الشيكات بسبب عدم كفاية  بدون صرف. في حالة 

إبالغ   للبنك  يجوز  للعميل،  الجاري  في  الحساب  الرصيد 

الجهة  المختصة أخرى باسم العميل وبيانات الشيكات غير 

المستخدمة دون الحاجة إلى إخطار العميل وبدون تحمل  

األخرى  اإلجراءات  مسؤولية  واتخاذ  أدنى  البنك 

المنصوص عليها ف ي األنظمة و اللوائح  التعليمات السارية.  

15.7 The Customer agrees that any 

instructions to stop payment of any 

cheque shall only be accepted in 

accordance with applicable law and the 

Bank’s policy. In accordance with 

applicable law, the Bank will not accept a 

stop payment of any cheque other than 

where such cheque has been lost, stolen 

or upon the bankruptcy or the declared 

incapacity of the bearer. The Customer 

accepts that the Bank has no liability if it 

fails to comply with the Customer’s 

instructions or for any consequences and 

cost, including, without limitation, legal 

fees and penalties, which may arise out 

of the Bank’s compliance with such 

instructions. 

15-7  يوافق العميل على أن أي تعليمات صادرة بوقف صرف  

أي شيك يتم قبولها وفقا للنظام المعمول به وسياسة البنك.  

إعماال للنظام المعمول به، لن يقبل البنك صرف أي شيك  

بخالف ما إذا كان هذا الشيك تم فقدان أو سرقته أو عند  

اإلفالس أو  العجز المعلن للعميل. يوافق العميل على  أن 

االلتزام   في  إخفاقه  عن  مسؤولية  أي  يتحمل  ال  البنك 

ذلك،  في  بما  وتكاليف  آثار  أي  عن  أو  العميل  بتعليمات 

على سبيل المثال ال الحصر، الرسو م النظامي ة والغرامات 

التي قد تنشأ عن التزام البنك بهذه التعليمات. 

15.8 The Bank reserves the right to refuse to 

honour any cheque which does not meet 

the requirements of the Bank, the rules 

and regulation or any applicable laws or 

for any other reason permitted by 

applicable law. 

15-8 يحق للبنك ر فض صر ف أي شيك غير مستوفي لمتطلبات  

البنك أو  األنظمة واللوائح  أ و أي أنظمة مطبقة أو  ألي سبب  

آخر مسموح به بموجب النظام المطبق. 
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15.9 The Bank may, but is not obliged to, 

honour any cheque presented more than 

six (6) months after the date of its issue, 

to the extent this is permitted by 

applicable laws and regulations.  

15-9 يجوز للبن ك صر ف أي شيك مقدم ألكثر من ستة )6( أشهر  

من تاريخ إصداره، إلى الحد المسموح به بموجب األنظمة  

واللوائح المطبقة، إال أنه غير ملزم بذلك 

16 Cheque and Other Instruments for 

Collection 

16  تحصيل الشيكات والسندات األخرى 

16.1 The Bank may accept cheques or other 

similar payment instruments for deposit 

to the Customer’s Account if such 

cheques or payment instruments are 

made out in the Customer’s favour or 

otherwise endorsed to the Customer’s 

order. In receiving cheques or other 

similar payment instruments for 

collection, the Bank (together with any 

Delegate) acts merely as the Customer’s 

collecting agent and assumes no 

responsibility for the realisation of such 

cheques or instruments. In the event of 

non-acceptance or non-settlement of an 

instrument, the Bank shall notify the 

Customer of such non-acceptance or 

non-settlement of the instrument. The 

Bank shall be under no obligation to 

notify or take any action against any 

other party.  

األخرى  سندات  الدفع  أو  الشيكات  قبول  للبنك  16-1 يجوز 

المماثلة لإليداع في الحساب الجاري للعميل إذا تم تحرير 

هذه الشيكات أو سندات الدفع لصالح العميل أو تم تظهيرها 

بأي شكل آخر ألمر العميل. عند استالم شيكات أو سندات  

دفع أخرى مماثلة للتحصيل، يتصرف البنك )باإلضافة إلى  

أي وكيل( بصفة وكيل تحصيل للعميل فحسب وال يتحمل  

أدنى مسؤولية عن التحقق من هذه الشيكات أو السندات.  

يخطر  سندات،  أي  تسوية  عدم  أو  قبول  عدم  حالة  وفي 

البنك العميل بعدم قبول هذه السندات أو عدم تسويتها. ولن  

يكون البنك ملزما باتخاذ أي إجراء ضد الغير.  

16.2 The Customer agrees that the proceeds 

of any cheques or other payment 

instruments shall not be available for 

withdrawal until actually received and 

cleared by the Bank. Without prejudice 

and in addition to any of the Bank’s rights 

under applicable law, if the payment of 

the amount of any cheque or other similar 

payment instrument drawn in favour of 

the Customer is not received by the 

Bank, such amount, if previously credited 

to the Customer’s Account may, without 

further notice to the Customer, be debited 

from the Customer’s Account (whether or 

not the cheque itself can be returned) 

and/or the Customer shall promptly pay 

such amount within three (3) days of the 

Bank’s demand. 

16-2  يوافق العميل على أن عوائد أي شيكات أو سندات دفع  

بالفعل   أخرى لن تكون متاحة للسحب حتى يتم استالمها 

البنك   بحقوق  مع عدم اإلخالل  البنك.  قبل  من  وتسويتها 

بموجب  للبنك  مكفولة  أخرى  حقوق  أي  إلى  وباإلضافة 

النظام المطبق، في حال عدم استالم البنك مبلغ أي شيك  

أو أي سندات دفع أخرى مماثلة، عندئذ يجوز خصم هذا 

المبلغ من الحساب الجاري العميل إذا تم تحويل هذا المبلغ  

مسبقا إلى الحساب الجاري للعميل دون الحاجة إلى إخطار  

العميل بذلك )سواء أكان من الممكن إعادة هذا الشيك أم  

ال( و/أو يتعين على العميل سداد هذا المبلغ على الفور في 

غضون ثالثة )3( أيام من تاريخ مطالبة البنك.  

16.3 All cheques or other similar payment 

instruments deposited for collection are 

accepted by the Bank on the condition 

16-3 يقبل البنك جميع الشيكات أو سندات الدفع األخرى المماثلة  

التي يتم إيداعها للتحصيل شريطة أن يتحمل العميل كامل  

ودقة  التصديقات  وسريان  صحة  عن  المسؤولية 
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that the Customer assumes full 

responsibility for the genuineness, 

validity and correctness of the 

endorsements and signatures appearing 

thereon. The Bank’s service as collection 

agent is provided at the Customer’s risk 

and the Bank shall not be liable for the 

delay or loss in transit of the cheque or 

other similar payment instrument.  

كوكيل   البنك  خدمة  تقديم  والتظهيرات  والتوقيعات،  يتم 

أدنى   البنك  يتحمل  وال  العميل  مسؤولية  على  تحصيل 

أو  الشيكات  نقل  أثناء  الفقدان  أو  التأخير  عن  مسؤولية 

سندات الدفع األخرى المماثلة. 

16.4 If the Bank determines that a cheque or 

other similar payment instrument that has 

been accepted by the Bank for deposit to 

the Customer’s Account was fraudulent, 

the Bank reserves the right and the 

Customer authorises the Bank to debit 

the Customer’s Account (and in case of 

an insufficient balance, to overdraw the 

Customer’s Account) for an amount up to 

and including the value of such cheque 

or other similar payment instrument, 

without any liability. 

16-4  إذا رأى البنك أن أي شيك أو سند دفع آخر مماثل قد تم 

قبوله من قبل البنك لإليداع في حساب العميل كان مزيفا، 

حسابه   من  للخصم  البنك  العميل  ويفوض  للبنك  فيحق 

)والسحب على المكشوف من حسابه في حالة عدم كفاية 

الرصيد( أي مبلغ يما في ذلك قيمة هذا الشيك أو أي سند  

دفع آخر مماثل، دون أدنى مسؤولية.  

17 Banker’s Draft  17 الشيكات المصرفية

17.1 The Customer may request that the Bank 

issue a banker’s draft payable to the 

order of a named beneficiary. The Bank 

is authorised to debit the Customer’s 

Account with the amount of any banker’s 

draft requested by the Customer.  

من  البنك إصدار شيك مصرفي   يطلب  أن  للعميل  17-1 يجوز 

واجب دفعه ألمر أي مستفيد معين. يحق للبنك الخصم من 

طلب   حسب  مصرفية  شيكات  أي  مبلغ  العميل  حساب 

العميل. 

17.2 When issued, a banker’s draft must be 

presented for payment within the period 

prescribed by applicable laws or 

regulations. If a banker’s draft is not 

presented for payment within the 

prescribed period, the Bank shall transfer 

the amount of the banker’s draft to an 

unclaimed balances account maintained 

by the Bank and, if required, notify the 

competent authority accordingly.  

17-2  وبمجرد اإلصدار، ينبغي تقديم الشيك المصرفي لصرفه  

واللوائح   األنظمة  بموجب  المحددة  الفترة  غضون  في 

يتم تقديم أي شيك مصرفي لصرفه في   المطبقة. وإذا لم 

مبلغ   تحويل  للبنك  يجوز  عندئذ  المحددة،  الفترة  غضون 

الشيك المصرفي إلى حساب األرصدة غير  المطالب بها  

إذا   المختصة،  البنك وإخطار  الجهة  من  قبل  به  المحتفظ 

اقتضى األم ر. 

17.3 Once issued, a banker’s draft may only 

be cancelled at the Bank’s discretion. If 

the Customer wishes to cancel a 

banker’s draft, the original banker’s draft 

must be returned to the Bank prior to 

cancellation. The Bank shall be entitled 

to deduct all amounts owing to the Bank 

in connection with the cancellation of a 

banker’s draft prior to crediting the 

مصرفي   شيك  أي  إلغاء  يجوز  أيض ا  اإلصدار  17-3  وبمجرد 

فقط بناء على تقدير البنك. في حال رغبة العميل في إلغاء  

الشيك   مصرفي،  فينبغي  عليه  إعادة  أصل  شيك  أي 

المصرفي  إلى البنك قبل اإللغاء. يحق للبنك خصم جميع  

قبل  مصرفي  شيك  أي  إلغاء  بشأن  له  المستحقة  المبالغ 

تحويل رصيد مبلغ أي شيك مصرفي إلى حساب العميل 

)إن وجد(.  
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balance (if any) of the amount of the 

banker’s draft to the Customer’s Account.  

17.4 The Customer must promptly notify the 

Bank and the relevant authorities if the 

Customer becomes aware of a banker’s 

draft being lost or stolen. Unless and until 

the Bank has received such notification, 

the Customer shall be responsible for 

any banker’s draft presented to the Bank. 

الفور   على  البنك  إخطار  ينبغي  للعميل  أيضا  17-4  كما 

علم   على  أصبح  العميل  حال  في  المختصة  والسلطات 

بفقدان أو سرقة أي شيك مصرفي. حتى تلقي البنك إخطارا  

بذلك، يكون العميل مسؤوال عن أي شيك مصرفي مقدم  

للبنك. 

18 Statements  18 كشوف الحسابات

18.1 The Bank shall provide an account 

statement to the Customer for each 

Account held with the Bank at such 

intervals as the Bank may decide. 

18-1 يقدم البنك كشف حساب للعميل بشأن كل حساب مملوك 

له لدى البنك في األوقات التي يحددها البنك.  

18.2 Unless otherwise requested by the 

Customer, account statements shall be 

delivered to the national address of the 

Customer in the Bank's records. It is the 

Customer's responsibility to ensure that 

the Customer provides accurate details 

of the Customer’s national address to the 

Bank and promptly notify the Bank of any 

changes in such address. Any account 

statement delivered to the Customer’s 

national address will be deemed to 

constitute an account statement as 

required by applicable law and shall, for 

all purposes, satisfy the Bank’s 

obligations to deliver to the Customer an 

account statement.  

18-2 ما لم يطلب العميل خالف ذلك، ترسل كشوف الحسابات  

إلى  العنوان  الوطني  للعميل في  سجالت  البنك. يقع على 

عاتق العميل مسؤولية  التحقق من صحة العنوان الوطني  

المقدم من قبله للبنك، وإبالغ البنك عن أي تغير يطرأ على 

إلى    يرسل  حساب  كشف  أي  له.  يشكل  الوطني  العنوان 

مقتضيا ت   حساب  حسب  الوطني  للعميل  كشف  العنوان 

بالنسبة لجميع األغراض، الوفاء  النظام المطبق ويتعين، 

بجميع التزامات البنك من حيث تسليم كشف الحساب إلى 

العميل. 

18.3 In circumstances where the Bank 

determines it is not reasonably 

practicable to deliver account statements 

to the Customer’s national address as set 

out above, the Bank may deliver such 

statements of account in any manner it 

considers appropriate. 

إرسال  يمكن  ال  أنه  البنك  فيها  يقرر  18-3  في  الحاالت  التي 

للعميل،  فيجوز   الوطني  إلى  العنوان  الحسابات  كشوف 

للبنك تسليم هذه الكشوف بالطريقة التي يراها مناسب ة. 

18.4 The Customer must review each account 

statement and notify the Bank of any 

discrepancy within thirty (30) days of 

receiving it, failing which the account 

statement shall be deemed to be correct 

(subject to the Bank’s right to rectify any 

error) and accepted by the Customer. 

The Customer may not thereafter raise 

any objections to the account statement 

and the account statements maintained 

by the Bank as to the status of the 

18-4 ينبغ ي للعميل  مراجعة كل كشف حساب وإخطار البنك بأي 

اختالفات في غضون ثالثين )30( يوما من استالمه، وإال  

يعتبر  كشف  الحساب  صحيحا )مع مراعاة حق البنك في 

يجوز   وال  العميل.  قبل  من  ومقبوال  خطأ(  أي  تصحيح 

الحساب وتكون   بعد االعتراض على كشف  فيما  للعميل 

كشوف الحسابات لدى البنك بشأن وضع حسابات العميل  

قاطعة وملزمة للعميل. 
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Customer’s Accounts shall be conclusive 

and binding on the Customer. 

18.5 The Bank shall be entitled to rectify any 

error in any account statement with 

notification to the Customer.  

18-5 يحق البنك تصحيح أي خطأ وارد في أي كشف حساب مع  

إخطار العميل.  

18.6 It is the Customer’s responsibility to notify 

the Bank if the Customer does not 

receive an account statement or is 

otherwise unable to access an account 

statement within thirty (30) days of the 

date on which the account statement 

should have been received or made 

available to the Customer. The Bank shall 

not be liable for the Customer’s non-

receipt or late receipt of account 

statements. 

البنك عند عدم   العميل مسؤولية إخطار  18-6  يقع على عاتق 

آخر   شكل  بأي  عليه  تعذر  أو  حساب  كشف  استالمه 

  )30( ثالثين  في غضون  الحساب  كشف  على  االطالع 

يوما من التاريخ الذي كان ينبغي فيه استالم أو إتاحة كشف  

الحساب للعميل. وال يقع على البنك أدنى مسؤولية بشأن  

عدم استالم العميل أو تأخر استالمه كشوف الحسابات.  

18.7 The Bank may suspend the delivery of 

account statements if it has grounds for 

believing that the Customer is not 

receiving such account statements.  

18-7 كما يجوز للبنك تأجيل عملية تسليم كشوف الحسابات إذا  

كشوف  العميل  استالم  بعدم  لالعتقاد  أسبابا  لديه  كان 

الحسابات.  

19 Electronic Banking Services  19 الخدمات البنكية اإللكترونية

19.1 The Bank may provide the Customer with 

Electronic Banking Services. These 

Services are provided at the Customer’s 

own risk. The Customer agrees to follow 

any guidelines issued by the Bank 

regarding safety measures and 

precautions for the use of such Services.  

للعميل. وتقدم   إلكترونية  تقديم خدمات بنكية  للبنك  19-1 يجوز 

هذه الخدمات على مسؤولية العميل الخاصة. يوافق العميل  

بخصوص   البنك  يصدرها  تعليمات  بأي  االلتزام  على 

إجراءات واحتياطات السالمة الستخدام هذه الخدمات.  

19.2 In certain circumstances, Electronic 

Banking Services provided in respect of 

a Joint Account may only be provided to 

one of the Joint Account holders.  

البنكية  الخدمات  تقديم  يجوز  ال  الحاالت،  بعض  19-2  وفي 

أصحاب  ألحد  إال  مشترك  لحساب  المقدمة  اإللكترونية 

الحساب المشترك.  

19.3 The Customer acknowledges and agrees 

that despite the use of Security Codes 

and other sophisticated security 

measures, any communication sent to or 

by the Bank through Electronic Banking 

Services may not be a secure and 

confidential means of communication. If 

the Customer chooses to interact with the 

Bank in this way, the Customer does so 

at the Customer’s own risk.  

19-3  يقر العميل ويوافق على الرغم من استخدام رموز األمان  

مراسالت   أي  أن  على  المتقدمة،  األمنية  واإلجراءات 

مرسلة إلى أو من البنك  عبر  الخدمات البنكية اإللكترونية  

قد ال تكون وسيلة اتصاالت آمنة وسرية. إذا فضل العميل  

التواصل مع البنك بهذه الطريقة، عندئذ يوافق العميل على  

القيام بذلك على مسؤوليته الخاصة.  

19.4 It is the Customer’s sole responsibility to 

acquire and maintain suitable and 

compatible equipment, devices and 

software required in order to access 

Electronic Banking Services, including 

any anti-virus or other security protection 

19-4  يتحمل العميل وحده مسؤولية  اقتناء  واالحتفاظ باألجهزة  

الخدمات   إلى  للوصول  والمطلوبة  المناسبة  والبرامج 

البنكية اإللكترونية بما في ذلك برامج مكافحة الفيروسات  

وأي حماية أمني ة ل لجهاز أو البرنامج. وباإلضافة إلى ذلك،  

على   المفروضة  التكاليف  دفع  مسؤولية  العميل  يتحمل 

هاتفه أو مزود االتصاالت اإللكتروني ة. 
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for such equipment, device or software. 

In addition, the Customer will be 

responsible for the costs charged by the 

Customer’s telephone or electronic 

communications provider.  

19.5 The Customer shall be responsible for 

the accuracy and authenticity of all 

information supplied to the Bank by the 

Customer over the telephone or through 

electronic means and agrees that the 

Bank shall not be liable for any 

consequences arising out of erroneous 

information supplied by the Customer. 

The Customer shall not allow any person 

access to any of the Customer’s 

electronic devices in a manner that would 

enable such person to access Electronic 

Banking Services. 

جميع   صحة  أو  دقة  عن  المسؤولية  العميل  يتحمل  19-5  كما 

المعلومات التي يقدمها إلى البنك عبر الهاتف أو الوسائل  

اإللكترونية، ويوافق العميل أيضا على أن البنك ال يتحمل 

أدنى مسؤولية عن أي آثار تنشأ عن المعلومات الخاطئة  

ألي  السماح  للعميل  يجوز  ال  العميل.  قبل  من  المقدمة 

التي  األجهزة  اإللكترونية  من  إلى أي  بالوصول  شخص 

تخص العميل بطريقة تمك ن هذا الشخص من الوصول إلى  

الخدمات البنكية اإللكترونية. 

19.6 If the Customer loses possession, control 

or functionality of the Customer’s 

electronic device, or has reason to 

believe that Electronic Banking Services 

are being accessed by a person other 

than the Customer, the Customer must 

immediately notify the Bank, upon which 

the Bank may block such Services for 

such duration and upon such conditions 

as the Bank shall determine. Unless and 

until otherwise notified by the Customer, 

all instructions received by the Bank 

which are initiated through such Services 

shall be deemed to have originated from 

the Customer, and the Bank shall be 

entitled to rely on such instructions 

without any further investigation or 

enquiry. The Customer acknowledges 

and agrees that the Bank may not be able 

to reverse or nullify any transaction 

executed based on instructions received 

prior to the Customer notifying the Bank 

in accordance with this Clause.  

أو  أداء الوظائف    أو السيطرة على  العميل حيازة  19-6 إذا فقد 

ألجهزته اإللكترونية أو كان لديه سبب لالعتقاد بأن هناك  

البنكية  الخدمات  إلى  الوصول  يمكنه  آخر  شخص 

اإللكترونية،  ف ينبغي للعميل  إخطار البنك على الفور بذلك 

ومن ثم يجوز للبنك إغالق هذه الخدمات حسب المدة ووفقا  

البنك. ما لم يخطر العميل بخالف  للشروط التي يحددها 

البنك والصادرة   قبل  من  المستلمة  التعليمات  ذلك، جميع 

من خالل هذه الخدمات تعتبر قد صدرت من قبل العميل،  

ويحق للبنك التصرف وفقا لهذه التعليمات دون الحاجة إلى  

إجراء تحقيق أو استعالم آخر. يقر العميل ويوافق على أنه  

قد يتعذر على البنك إلغاء أو إبطال أي معاملة تم تنفيذها  

بناء على التعليمات المستلمة قبل قيام العميل بإخطار البنك  

وفقا لهذ ا البند.  

19.7 The Customer agrees that the Electronic 

Banking Services are provided over or 

through the internet and that the open 

and electronic nature of the internet may 

give rise to virus attacks, errors, losses, 

damages and claims and that any 

transaction effected through Electronic 

Banking Services is made at the 

19-7  ويوافق العميل أيضا على أن الخدمات البنكية اإللكترونية 

بطبيعته   وأن  اإلنترنت  اإلنترنت  خالل  من  تقديمها  يتم 

فيروسية   عنه  هجمات  تنشأ  قد  االنفتاحية  واإللكترونية 

وأخطاء وخسائر وتعويضات ومطالبات وأن أي معاملة  

تكون  اإللكترونية  البنكية  الخدمات  تنفيذها من خالل  يتم 

أدنى   البنك  يتحمل  ال  الخاصة.  العميل  مسؤولية  على 

مسؤولية عن أي خسائر يتكبدها نتيجة الستخدام الخدمات 

البنكية اإللكتروني ة. 
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Customer's own risk and responsibility. 

The Bank shall not be liable for any 

losses suffered by the Customer as a 

result of using Electronic Banking 

Services.  

19.8 The Customer shall promptly notify the 

Bank of any changes to the Customer’s 

mobile telephone details or 

telecommunication provider. 

19-8  يتعين على العميل إخطار البنك على الفور بأي تغييرات  

خدمات   مزود  أو  المتحرك  هاتفه  بيانات  على  تطرأ 

االتصاال ت. 

19.9 By enabling or using biometrics features 

in an Electronic Banking Service, the 

Customer acknowledges that all 

fingerprints and facial scans on the 

device being used for an Electronic 

Banking Service by the Customer  

belongs to and/or are approved by the 

Customer. 

19-9      من خالل تمكين أو استخدام  ميزات القياسات الحيوية  في  

أ ي من الخدمات البنكي ة اإللكترونية ، يقر العميل بأن جميع  

المستخدم  الجهاز  على  ومسح  الوجه  األصابع  بصمات 

العميل  ينتمي  إلى  قبل  من  البنكية  إلكترونية  للخدمات 

العميل و / أو معتمدة من قبل العميل. 

20 Security Codes   20 رموز األمان

20.1 The Customer shall keep all Security 

Codes confidential and shall not disclose 

or make available such Security Codes to 

any third party. The Customer shall 

exercise due care to prevent any loss, 

theft or wrongful use of any Security 

Code.  

20-1 يتعين على العميل حفظ جميع رموز األمان في سرية وال  

على   يتعين  للغير.  إتاحتها  أو  عنها  اإلفصاح  له  يجوز 

العميل أيضا بذل العناية الواجبة لمنع أي فقدان أو سرقة  

أو االستخدام الخاطئ ألي رمز أمان. 

20.2 The Bank shall be under no duty to verify 

the authenticity of any instructions 

received from the Customer 

authenticated through a Security Code in 

accordance with the applicable 

procedures of the Bank.  

20-2  ال يقع على البنك أدنى التزام بشأن التحقق من صحة أي  

تعليمات مستلمة من العميل وموثقة من خالل رمز األمان  

وفقا إلجراءات البنك المطبقة . 

20.3 If a Security Code is lost, stolen or has 

otherwise been intercepted by or 

revealed to third parties, the Customer 

shall immediately notify the Bank. Unless 

and until the Bank has received that 

notification, the Customer shall be 

responsible for any instruction or 

transaction which has been processed 

through the use of a Security Code.  

20-3  في حالة فقدان رمز األمان أو سرقته أو اعتراضه من  

قبل أو تداخله مع الغير، عندئذ يتعين على العميل إخطار 

يكون  بذلك،  إخطارا  البنك  تلقي  حتى  الفور.  على  البنك 

العميل مسؤوال عن أي تعليمات أو معاملة يتم إجرائها من 

خالل أي رمز أمان. 

21 Special Categories of Customers  21  فئات خاصة من العمالء

Minors  القصر

21.1 The Bank may make Services available 

to minors subject to applicable law and 

the Bank’s policy, as amended from time 

to time. 

21-1 يجوز للبنك تقديم خدمات للقصر مع مراعاة النظام المطبق 

وسياسة البنك حسبما يتم تعديلها من وقت آلخر. 
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21.2 The operation of any minor Accounts 

may only be performed by the legal or 

court-appointed guardian of such minor 

until such minor attains the age of 

majority under applicable law. 

21-2 ال يجوز تشغيل حساب أي شخص قاصر إال من خالل  

المعين   االقتضاء(  الشرعي  أو  الوصي )حسب  الولي  أو 

من قبل المحكمة عن هذا القاصر حتى بلوغه سن الرشد 

بموجب النظام المطبق.  

Accessibility   إمكانية الوصول

21.3 The Bank may make Services available 

to illiterate Customers (in case of natural 

persons) subject to applicable law and 

the Bank’s policy, as amended from time 

to time. 

21-3  يجوز للبنك تقديم خدمات للعمال ء األميين  )اذا كان شخص  

طبيعي(  مع مراعاة النظام المطبق وسياسة البنك، حسبما  

يتم تعديلها من وقت آلخ ر. 

21.4 The Bank may make Services available 

to blind and/or deaf and/or mute 

Customers (in case of natural persons) 

subject to applicable law and the Bank’s 

policy, as amended from time to time.  

21-4 يجوز للبنك أيضا تقديم خدمات للعمالء   المكفوفين و/أو  

طبيعي(  مع  مراعاة   شخص  كان  البكم  )اذا  و/أو  الصم 

النظام المطبق وسياسة البنك، حسبما يتم تعديلها من وقت 

آلخر. 

22 Currency of Account   22  عملة الحساب

22.1 The Bank may open Accounts in any 

currency approved by the Bank. 

22-1 يجوز للبنك فتح حسابات بأي عملة يوافق عليها البنك.  

22.2 The currency of an Account will be 

determined by the Bank at the time of 

opening the Account. All cash 

withdrawals from an Account shall be 

subject to the availability of that currency 

at the Bank’s branches. 

22-2 كما يحدد البنك عملة الحساب وقت فتح الحساب. تخضع  

جميع السحوبات النقدية من أي حساب لتوافر العملة لدى  

فروع البنك. 

22.3 Any instructions or transactions on an 

Account other than in the currency of the 

Account may incur a charge. 

22-3 وقد تفرض رسوم على أي تعليمات أو معامالت تتم في  

أي حساب بخالف عملة الحساب.  

22.4 Any profit earned or charged on a 

balance in an Account shall be payable in 

the currency of that Account. 

Commission or profit rates in respect of 

foreign currency Accounts may be 

positive (in which case profit will be 

earned on that Account) or negative (in 

which case, commission will be charged 

to the Account). 

في   رصيد  أي  على  مفروض  أو  22-4  يدفع  أي  ربح  مكتسب 

الحساب بعملة هذا الحساب. قد تكون عمولة أو معدالت 

أرباح حسابات العمالت األجنبية إيجابية )وفي هذه الحالة،  

هذه   )وفي  سلبية  أو  الحساب(  هذا  في  األرباح  تضاف 

الحالة، تقيد عمولة على الحساب(.  

22.5 The Bank may permit a transaction under 

an Account held by the Customer in a 

currency other than the currency of that 

Account. The Bank shall, at all times, be 

entitled to convert any amount in a 

currency other than the currency of an 

Account into the currency of that 

Account.  

22-5 يجوز للبنك السماح بإجراء أي معاملة بموجب أي حساب  

يحق   الحساب.  هذا  عملة  غير  عملة  بأي  للعميل  مملوك 

للبنك في جميع األوقات تحويل أي مبلغ بعملة غير عملة  

الحساب إلى عملة هذا الحساب.  

22.6 Maintenance of an Account or carrying 

out a transaction in a currency other than 

22-6  يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن صيانة الحساب أو  

تنفيذ أي معاملة بعملة أخرى غير اللاير السعودي بما في 
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Saudi Riyal shall be at the entire risk of 

the Customer including risks arising from 

any restrictions imposed by any 

governmental or regulatory authority, 

exchange control or currency 

fluctuations. 

جهة   أي  تفرضها  قيود  أي  من  الناشئة  المخاطر  ذلك 

حكومية أو تنظيمية أو ضوابط الصرف أو تقلبات العملة. 

22.7 All foreign currency exchange rates shall 

be at the Bank's exchange rates 

prevailing at the time the relevant foreign 

currency transaction is effected by the 

Bank. The Bank reserves the right to 

charge fees and/or commission on any 

such conversions.  

22-7 تكون أسعار صرف العملة األجنبية وفقا ألسعار الصرف  

السائدة لدى البنك وقت تنفيذ معاملة العملة األجنبية ذات  

الصلة من قبل البنك. يحق للبنك فرض رسوم و/أو عمولة 

على أي من هذه التحويالت. 

23 Taxes  23  الضرائ ب

23.1 The Customer is solely responsible for 

the Customer’s tax affairs. 

23-1 يتحمل العميل وحده المسؤولية عن جميع األمور الضريبية 

الخاصة به.  

23.2 Unless expressly provided to the 

contrary, all amounts expressed to be 

payable by the Customer (including 

which, in whole or in part, constitute the 

consideration for any taxable supply or 

deemed taxable supply of goods or 

services for VAT purposes) are exclusive 

of any applicable taxes (including but not 

limited to VAT (or any equivalent tax)). 

The Bank is authorised to debit any 

Account with, or otherwise withhold, the 

amount of any applicable taxes required 

to be charged or withheld by the Bank. If 

any applicable taxes are paid by the 

Bank on the Customer’s behalf, the Bank 

shall be entitled to debit the Customer’s 

Account for any such amount and/or the 

Customer shall promptly reimburse the 

Bank for such payment. 

المبالغ  جميع  تكون  صراحة،  ذلك  خالف  يرد  لم  23-2 ما 

أو   كليا  ذلك،  في  العميل  )بما  قبل  من  دفعها  المستحق 

أو  للضريبة  خاضع  ألي عرض  االعتبار  تشكل  جزئيا، 

ألغراض   الخدمات  أو  للسلع  للضريبة  خاضعا  يعتبر 

المضافة(  غير شاملة أي ضرائب مطبقة   القيمة  ضريبة 

)بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ضريبة القيمة 

المضافة )أو أي ضريبة مماثلة((. يفوض البنك بالخصم 

أي   مبلغ  بأي شكل آخر،  أو االستقطاع  من أي حساب، 

ضرائب مطبقة يلزم خصمها أو استقطاعها من قبل البنك. 

إذا دفع البنك أي ضرائب مطبقة بالنيابة عن العميل،  فيحق 

يتعين   مبلغ و/أو  العميل أي  يخصم  من حساب  للبنك  أن 

على العميل تعويض البنك على الفور عن هذا المبلغ.  

23.3 The Bank may be required by law or by 

agreement with applicable tax 

authorities, to report certain information 

about the Customer (or, in the case of 

legal persons, the Customer’s direct and 

indirect owners or the Customer’s 

trustees and beneficiaries) and the 

Customer’s relationship with the Bank, 

including information about the 

Customer’s Accounts and other Services 

provided by the Bank to the Customer: 

مع   اتفاقية  بموجب  بموجب  النظام  أو  البنك  يضطر  23-3 قد 

بعض   عن  اإلفصاح  إلى  الصلة  ذات  الهيئات  الضريبية 

المعلومات حول العميل )أو عن المالكين المباشرين وغير 

المباشرين للعميل أو عن أوصياء العميل والمستفيدين منه، 

في حال إذا كان العميل شخصا اعتباريا( وعالقة العميل 

مع البنك، بما في ذلك معلومات حول حسابات العميل أو  

الخدمات األخرى التي يقدمها البنك إلى العميل:  
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(a) to the tax authorities in the 

country where the Bank 

maintains Accounts for the 

Customer, which may then pass 

that information to the tax 

authorities in another country 

where the Customer may be 

subject to tax; or 

)أ(  إلى الهيئات الضريبية في البلد التي يحتفظ فيها البنك  

هذه  عن  تفصح  قد  والتي  العميل،  بحسابات 

بلد آخر   المعلومات فيما بعد للهيئات الضريبية في 

تطبق فيه ضريبة على العميل؛ أ و 

(b) directly to the tax authorities in 

the Customer’s country of 

nationality or residence or other 

countries where the Bank 

reasonably determines or is 

required to presume the 

Customer is subject to tax. 

)ب( مباشرة إلى  الهيئا ت الضريبية في بلد جنسية أو إقامة  

العميل أو البلدان األخرى التي يقرر العميل أو يتعين 

عليه االفتراض في حدود المعقول أن العميل يخضع 

لضريب ة. 

23.4 The Customer agrees to provide the 

Bank with any information (including 

declarations, certificates, documents, 

details of any special ruling or treatment 

applicable to the general nationality or 

category of person to which the 

Customer may belong) which the Bank 

may request (or which may otherwise be 

required) in connection with any tax, tax 

status or other applicable reporting 

requirements. The Customer must 

ensure that, when providing such 

information to the Bank, it is true and 

correct in every respect, not misleading 

in any way, and contains all material 

information relevant to the subject matter 

of the request. Should any information 

previously provided by the Customer 

becomes inaccurate or incomplete, the 

Customer must promptly notify the Bank.  

23-4 يوافق العميل على تزويد البنك بأي معلومات )بما في ذلك 

حكم  تفاصيل أي  أو  الوثائق  أو  الشهادات  أو  اإلقرارات 

خاص أو معاملة مطبقة على الجنسية العامة أو الفئة التي  

قد ينتمي لها الشخص( قد يطلبها البنك )أو التي قد تكون  

مطلوبة بأي شكل آخر( فيما يتعلق بأي ضريبة أو الوضع  

المطبقة.   األخرى  التقارير  تقديم  متطلبات  أو  الضريبي 

ينبغي للعميل  عند تقديمه لهذه المعلومات إلى البنك ضمان  

أنها حقيقية وصحيحة من جميع النواحي وأنها غير مضللة  

ذات  المعلومات  جميع  وتتضمن  األشكال  من  شكل  بأي 

الصلة بموضوع الطلب. في حال أصبحت أي معلومات  

مكتملة،  فينبغي   غير  أو  دقيقة  غير  مسبقا  العميل  قدمها 

للعميل إخطار البنك على الفور. 

23.5 All amounts payable by the Customer to 

the Bank which, in whole or in part, 

constitute the consideration for any 

taxable supply or deemed taxable supply 

of goods or services for VAT purposes 

are deemed to be exclusive of any VAT 

which is chargeable on that supply and 

the Customer must pay to the Bank (in 

addition to, and at the same time as 

paying, any other consideration for such 

supply or if earlier when the supply is 

made) an amount equal to the amount of 

VAT (and the Bank must promptly provide 

an appropriate VAT invoice to the 

23-5 تعتبر جميع المبالغ المستحقة على العميل إلى البنك، كليًّا  

خاضعة  خدمات  أو  بضائع  توريد  أي  مقابل  جزئيًّا،  أو 

للضريبة، أو أي توريد بضائع أو خدمات قابلة أن تكون 

المضافة،   القيمة  ضريبة  ألغراض  للضريبة،  خاضعة 

مستثنى منها أي ضريبة قيمة مضافة تكون مفروضة على 

ذلك التوريد، ويدفع العميل إلى البنك )باإلضافة إلى، وفي 

نفس وقت الدفع، أي مقابل آخر نظير ذلك التوريد أو إذا  

كان في وقت مبكر عند القيام بالتوريد( مبلغا يعادل ضريبة 

القيمة المضافة )وينبغي على البنك تقديم فاتورة ضريبة  

ولوائح  لنظام  وفقا  العميل  إلى  المناسبة  المضافة  القيمة 

ضريبة القيمة المضافة المطبقة( . 
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Customer in accordance with the 

applicable VAT law and regulations). The 

Bank will provide an appropriate VAT 

invoice to the Customer in accordance 

with the applicable VAT law and 

regulations. 

23.6 Where the consideration for any taxable 

supply of goods or services is 

subsequently adjusted, the Customer 

must promptly co-operate with the Bank 

to make all appropriate adjustments to 

VAT including the repayment of VAT, the 

further payment of VAT, and the issue of 

any credit note or further VAT invoice 

valid for VAT purposes. 

23-6 وإذا عدل مقابل أي توريد للسلع خاضع للضريبة في وقت  

الحق، فينبغي للعميل التعاون مع البنك على الفور إلجراء  

المضافة،   القيمة  ضريبة  على  الالزمة  التعديالت  جميع 

ومن ذلك رد قيمتها، أو دفع مبلغ آخر عن ضريبة القيمة  

المضافة أو إصدار أي إشعار دائن أو فاتورة ضريبة قيمة  

مضافة أخرى صالحة ألغراض ضريبة القيمة المضاف ة. 

24 Gross-up  24  المستحقات المتضمنة الضرائب

24.1 All amounts to be paid to the Bank must 

be paid in the currency specified and 

without (and free and clear of any 

deduction for) withholding (including on 

account of any tax), set-off or 

counterclaim. 

24-1 تدفع جميع المبالغ المقرر دفعها إلى البنك بالعملة المحددة  

اقتطاع )بما   )وبدون احتساب من أي خصم( وبدون أي 

في ذلك  على حساب أي ضريبة(، أو مقاصة أو مطالبة 

مقابلة. 

24.2 If the Customer is required by law to 

deduct an amount on account of tax from 

any Liabilities owed to the Bank, the 

Customer must increase the amount 

payable to the Bank so that, after any 

such deduction has been made, the 

amount received by the Bank is equal to 

the amount that the Bank would have 

received had no deduction been 

required. 

24-2 إذا أوجب النظام على العميل خصم أي مبلغ على حساب  

الضريبة من أي التزامات مستحقة للبنك، فينبغي للعميل  

زيادة المبلغ الواجب دفعه إلى البنك، بعد إجراء أي خصم  

البنك   قبل  من  المستلم  المبلغ  يكون  القبيل، حتى  هذا  من 

مساويا للمبلغ الذي كان مقررا استالمه من قبل البنك إذا 

لم يتم فرض هذا الخصم. 

24.3 When the Bank requires the Customer to 

reimburse or indemnify the Bank for any 

cost or expense, the Customer shall 

reimburse or indemnify (as the case may 

be) the Bank for the full amount of such 

costs or expense, including such part 

thereof as represents VAT, save to the 

extent that the Bank reasonably 

determines that it is entitled to credit or 

repayment in respect of such VAT from 

the relevant tax authority. 

أو  تكاليف  أي  عن  تعويضه  العميل  من  البنك  طلب  24-3 إذا 

مصاريف، يجب على العميل أن يرد إلى البنك أو يعوضه 

أو   التكاليف  هذه  قيمة  عن  الحال(  مقتضى  )حسب 

المصاريف كاملة، إال إذا ثبت للبنك  -   في  حدود المعقول  

الضريبية  الهيئة  من  الضريبة  تلك  استرداد  في  -  أحقيته 

المختصة. 
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25 Rates, Fees and Costs  25 األسعار والرسوم والتكاليف

25.1 The Customer agrees to pay all 

applicable fees, costs, charges and 

expenses of the Bank in connection with 

the provision of a Service. Details of such 

fees, costs, charges and expenses are 

set out in the Bank’s Schedule of 

Charges. The Bank’s Schedule of 

Charges is available at the Bank’s 

branches, on the Bank’s website or 

otherwise upon request. The Bank may 

amend the Schedule of Charges at any 

time. The Customer shall be notified of 

any such changes before their 

implementation in the manner specified 

in Clause 37 (Variation) below.   

25-1 يوافق العميل على دفع جميع األتعاب والتكاليف والرسوم  

أي  بتقديم  يتعلق  فيما  البنك  إلى  المطبقة  والمصروفات 

هذه   حول  تفاصيل  البنك  رسوم  ملحق  يتضمن  خدمة. 

األتعاب والتكاليف والرسوم والمصروفات. كما يتوفر هذا 

الملحق في فروع البنك أو على الموقع اإللكتروني للبنك  

أو عند طلب الحصول عليه بأي شكل آخر. يجوز للبنك  

تعديل هذا الملحق في أي وقت. يتعين إخطار العميل بأي  

البند  37   في  المحددة  بالطريقة  تطبيقها  قبل  تغييرات 

)التعديل(  أدناه.    

25.2 The Customer is bound to pay fees, 

charges and commission at the Bank’s 

prevailing rates at the relevant time. If 

any amount is due to the Bank but is not 

paid when due, a Late Payment Amount 

may also be payable by the Customer. 

The Bank shall distribute the Late 

Payment Amount (after deducting the 

actual costs of the Bank) to such 

charitable foundations as the Bank may 

select in its absolute discretion and in all 

cases under the supervision of the 

Bank’s Shariah Supervisory Board.  

25-2 ويلتزم العميل بدفع  األتعاب والرسوم والعمولة باألسعار 

المطبقة لدى البنك في هذا الوقت. في حال كان هناك أي  

مبلغ مستحق دفعه للبنك ولكن فات موعد استحقاقه ، ف يتعين  

على العميل أيضا دفع غرامة السداد المتأخر. يوزع البنك  

غرامة السداد المتأخر )بعد خصم التكاليف الفعلية للبنك(  

على مؤسسات خيرية حسبما يختارها البنك وفق تقديره  

المطلق وفي جميع األحوال تكون خاضعة إلشراف الهيئة  

الشرعية التابعة للبنك.  

25.3 When due, the Customer authorises the 

Bank to debit any Account of the 

Customer with the amount of any 

applicable fees, costs, charges, 

expenses or commission set out in the 

Bank’s Schedule of Charges or otherwise 

specified in any applicable Specific 

Conditions. 

25-3  وعند االستحقاق، يفوض العميل البنك للخصم من حسابه  

أو  مصروفات  أو  رسوم  أو  تكاليف  أو  أتعاب  مبلغ  أي 

عمولة مطبقة حسبما هو منصوص عليه في ملحق رسوم  

البنك أو حسبما يرد بأي شكل آخر في أي من الشروط  

الخاصة المطبقة.  

25.4 All amounts paid to the Bank are non-

refundable and may not be applied as 

credit against any other amount due to 

the Bank. 

25-4 تعد جميع المبالغ المدفوعة للبنك غير قابلة لالسترداد وال  

يجوز استخدامها كرصيد دائن مقابل أي مبلغ آخر مستحق  

للبنك. 

26 Communication and Delivery  26 المراسالت والتسليم

26.1 Unless otherwise agreed, any 

communication to be made or delivered 

in connection with any Service shall be 

made in writing. The Bank is entitled to 

deliver such communication in any 

أي   كتابة  تحرر  ذلك،  خالف  على  االتفاق  يتم  لم  26-1 ما 

مراسالت مقرر إرسالها أو تقديمها فيما يتعلق بأي خدمة. 

يحق للبنك تقديم هذه المراسالت بأي شكل يراه مناسبا )بما 

في ذلك في شكل ورقي أو إلكتروني(. 
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format it deems appropriate (including in 

paper form or electronically). 

26.2 Without prejudice to the generality of the 

above, any communication may be 

delivered electronically (including 

through electronic mail or Electronic 

Banking Services), unless the Bank has 

prescribed a particular mode of delivery 

for a particular Service, in which case, 

such communication shall not be validly 

sent or received unless the method of 

delivery prescribed by the Bank has been 

followed. Any communication delivered in 

electronic form shall constitute delivery of 

such communication “in writing” or in 

“written” form for the purposes of these 

General Conditions, any Specific 

Conditions and any applicable laws and 

shall have the same legal effect as if such 

communication were delivered in paper 

form, signed by the Customer or the Bank 

(as applicable). The Customer will not 

challenge the admissibility of any such 

communication on the grounds that it is 

made in electronic form. 

26-2 دون اإلخالل بعمومية ما سبق، يجوز إرسال أي مراسالت 

أو  اإللكتروني  البريد  خالل  من  ذلك  في  )بما  إلكترونيا 

الخدمات البنكية اإللكترونية( ما لم يحدد البنك نظام معين 

بالنسبة لخدمة  معينة، وفي هذه الحال ال يجوز   لإلرسال 

إرسال أو استالم هذه المراسالت أصوال ما لم يتم االمتثال 

يتم  مراسلة  أي  البنك.  قبل  من  المحدد  اإلرسال  لنظام 

إرسالها في شكل إلكتروني يعد قد تم استالمها "كتابة" أو  

وأي   العامة  الشروط  هذه  ألغراض  "كتابي"  شكل  في 

شروط خاصة وأي أنظمة م طبقة، ويكون لها نفس األثر 

كما لو تم إرسالها في شكل ورقي أو موقعة من قبل العميل  

أو البنك )حسب االقتضاء(. ال يجوز للعميل االعتراض 

أنها   أساس  على  القبيل  هذا  من  مراسلة  أي  قبول  على 

أرسلت في شكل إلكتروني . 

26.3 It is the Customer’s responsibility to 

check all communications sent by the 

Bank. The Bank provides no assurance 

that electronic communication is secure 

or error free and the Customer agrees 

that any communication transmitted 

electronically can be intercepted, lost, 

delayed or be virus infected.   

المراسالت  جميع  مراجعة  مسؤولية  العميل  يتحمل  26-3 كما 

المراسالت   أمن  البنك  يضمن  ال  البنك.  من  المرسلة 

اإللكترونية أو خلوها من األخطاء ويوافق العميل على أن  

أي مراسلة ترسل إلكترونيا يمكن اعتراضها أو فقدانها أو 

تأخيرها أو إصابتها بفيروسات.    

26.4 Any communication made by the Bank 

shall be validly given: 

26-4 أي مراسلة يرسلها البنك تعد قد تم إرسالها أصوال:  

(a) if made or delivered 

electronically, when sent to the 

Customer’s electronic mail 

address, mobile telephone or 

facsimile number (in each case, 

as notified by the Customer from 

time to time to the Bank) or made 

available through Electronic 

Banking Services, in each case, 

in readable form; and  

)أ(  إذا تم إرسالها أو تقديمها إلكترونيا وذلك عند إرسالها 

إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالعميل أو رقم  

مقتضى   )حسب  الفاكس  رقم  أو  المتنقل  الهاتف 

وقت  من  البنك  العميل  به  يخطر  لما  وفقا  الحال، 

البنكية  الخدمات  من  خالل  متاحة  تكون  أو  آلخر( 

اإللكترونية، حسب مقتضى الحال، في شكل مقروء؛  

و 

(b) in all other cases, five (5) 

Business Days after being 

dispatched.  

)ب(  في جميع الحاالت األخرى، في غضون خمسة )5(  

أيام عمل من تاريخ إرسالها. 
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26.5 Any communication delivered by the 

Customer to the Bank shall be validly 

given only when actually received by the 

Bank, at the place and in the manner 

specified by the Bank for such purpose. 

تم  قد  تعتبر  البنك  إلى  العميل  يرسلها  مراسلة  أي  26-5  وأن 

إرسالها أصوال فقط عند استالمها فعليا من قبل البنك في 

المكان وبالطريقة التي يحددها البنك لهذا الغرض.   

26.6 It is the Customer’s responsibility to 

provide the Bank at all times with an up-

to-date postal address, mobile telephone 

number and electronic mail address and 

to notify the Bank of any change of 

contact information previously provided 

to the Bank. 

جميع   في  البنك  تزويد  مسؤولية  وحده  العميل  26-6 يتحمل 

المتنقل   الهاتف  ورقم  له  بريدي  عنوان  بأحدث  األوقات 

بأي   أيضا  البنك  وإخطار  اإللكتروني  وعنوان  البريد 

تغييرات تطرأ على معلومات االتصال المقدمة إلى البنك  

مسبقا. 

26.7 The Customer agrees that all 

communications sent by the Bank to the 

Customer and any attachments are 

confidential to the Customer and the 

Customer shall delete or otherwise 

discard any communication sent in error 

by the Bank or addressed to a recipient 

other than the Customer. 

26-7 يوافق العميل كذلك على أن جميع المراسالت المرسلة من  

البنك للعميل وأي مرفقات تكون سرية للعميل، كما يتعين 

على العميل حذف أو تجاهل   بأي شكل آخر أي مراسلة  

آخر  مستلم  أي  إلى  موجهة  أو  البنك  من  بالخطأ  مرسلة 

بخالف العميل. 

26.8 The Bank is entitled to rely on any 

communication sent to it by the Customer 

and is not under any obligation to verify 

the authenticity or accuracy of any such 

communication. 

26-8 يحق للبنك التصرف بناء على أي مراسلة مرسلة له من 

قبل العميل وأن البنك غير ملزم بالتحقق من صحة أو دقة 

أي من هذه المراسالت.  

26.9 The Customer agrees that telephone 

conversations with the Bank may be 

recorded and agrees that any recordings 

so made are admissible as evidence in 

any court, arbitration or other 

proceedings. 

26-9 يوافق العميل على أن المحادثات الهاتفية مع البنك قد تكون 

مسجلة ويوافق كذلك على أن أي تسجيالت في هذا الشأن  

أي  أو  تحكيم  هيئة  أو  محكمة  أي  أمام  مقبوال  دليال  تعد 

إجراءات أخر ى. 

26.10 The Bank shall send any physical items 

such as cheque books and Debit Cards 

by normal post or courier to the 

Customer’s address in the Bank’s 

records and at the Customer’s own risk 

and responsibility.       

26-10 يجوز للبنك إرسال أي مواد مثل دفاتر الشيكات وبطاقات  

الخصم عن طريق خدمة البريد العادي أو البريد السريع  

إلى عنوان العميل المسجل في دفاتر البنك وعلى مسؤولية  

العميل الخاصة.        

27 Confidentiality   27 السرية

27.1 The Bank shall keep all Confidential 

Information confidential but the Customer 

authorises the Bank to disclose all such 

Confidential Information:  

المعلومات   جميع  سرية  على  الحفاظ  البنك  على  27-1  يتعين 

السرية إال أن العميل يفوض البن ك اإلفصاح  عن جميع هذه  

المعلومات السرية إلى:  

(a) to any member of the FAB Group;  أ(  أي عضو من أعضاء مجموعة بنك أبو ظبي األول؛(

(b) to any Delegate to the extent 

necessary to enable the Bank to 

provide Services to the 

Customer; 

تقديم  للبنك  يتسنى  حتى  الالزم  بالقدر  مندوب  )ب( أي 

الخدمات إلى العميل؛ 
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(c) to any professional adviser of the 

Bank who is under a duty of 

confidentiality to the Bank; 

)ج( أي مستشار مهني لدى البنك يكون ملتزما بالسرية 

أمام البنك؛ 

(d) to any exchange, depository, 

clearing house or settlement 

system, swap data repository or 

trade repository (whether local or 

global), where the Bank or a 

Delegate is required to disclose 

such Confidential Information;  

)د(  أي سوق   مالية  أو نظام إيداع أو غرفة مقاصة أو  

مصدر   أو  البيانات  تبادل  مصدر  أو  تسوية  نظام 

تجاري )محليا أو عالميا(، يكون البنك أو أي مندوب  

ملزما باإلفصاح عن هذه المعلومات السرية. 

(e) to any actual or potential 

permitted transferee or assignee 

(or, in each case, any of their 

agents or professional advisers) 

of the Bank’s rights and 

obligations under these General 

Conditions or any Specific 

Conditions or in connection with 

any business transfer, disposal, 

merger or acquisition undertaken 

by the Bank; 

)ه(   أي منقول إليه أو متنازل له فعلي أو محتمل )أو أي 

من وكالئهم أو مستشاريهم المهنيين، حسب مقتضى  

هذه   بموجب  والتزاماته  البنك  حق  عن  الحال( 

الشروط العامة وأي شروط خاصة أو متصلة بأي 

أو   دمج  عملية تنازل عن األعمال أو التصرف أو 

استحواذ يقوم به البنك؛ 

(f) to any rating agency, insurer or 

insurance broker, or direct or 

indirect provider of credit 

protection to the Bank in 

connection with the Account 

and/or the Services provided by 

the Bank; 

)و(  أي وكالة تصنيف ائتماني أو شركة تأمين أو وسيط  

لخدمات   غير  مباشر  أو  مباشر  مزود  أو  تأمين 

الحماية االئتمانية للبنك فيما يتعلق بالخدمات المقدمة 

من قبل البنك؛ 

(g) to SIMAH, any other authorised 

credit reference agency or credit 

bureau or any other agency 

approved by the competent 

authority and pursuant to the 

rules and regulation applicable; 

)ز( إلى سمة أو هيئة معلومات ائتمانية مصرح لها أو 

قبل   من  معتمدة  أخرى  هيئة  أي  أو  ائتمان  مكتب 

الجهة المختصة وبموجب األنظمة واللوائح المطبقة؛ 

(h) as required by any applicable 

law;  

)ح( حسبما يقتضيه أي نظام مطبق ؛ 

(i) as required by any court, tribunal, 

regulatory, supervisory, tax, 

sanctions, governmental or 

quasi-governmental authority 

having jurisdiction over the Bank 

or that the Bank reasonably 

believes has jurisdiction over the 

Customer;    

هيئة   أو  قبل أي محكمة  من  مطلو با  يكون  )ط(   حسبما 

هيئة   هيئة  إشرافيه  أو  أو  تنظيمية  هيئة  أو  تحكيم 

ضريبية أو سلطة مصدرة للعقوبات أو هيئة حكومية  

أو شبه حكومية يكون لها اختصاص على البنك أو 

التي يعتقد البنك في حدود المعقول أن لها اختصاص 

على العميل؛    

(j) to any listed company or other 

type of entity (or its agent or 

nominee) in which the Customer 

has an interest in securities which 

are held by the Bank as the 

)ي( إلى أي شركة مدرجة أو أي نوع آخر من الكيانات  

في  مصلحة  للعميل  يكون  ممثلها(  أو  وكيلها  )أو 

ممثل   بصفته  البنك  لدى  المودعة  المالية  أوراقها 

ملزما   البنك  فيها  يكون  التي  الحاالت  في  العميل 

أو  كحامل  السرية  المعلومات  هذه  عن  باإلفصاح 
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Customer’s nominee in 

circumstances where the Bank is 

obliged to disclose such 

Confidential Information as the 

holder, legal owner of record or 

custodian of those securities;  

المالك النظامي للسجل أو األمين على  هذه األوراق  

المالية.  

(k) as may be required in order to 

preserve or enforce any of the 

Bank’s rights or remedies against 

the Customer; or 

)ك(   حسبما يكون مطلوبا للحفاظ على وتنفيذ حقوق البنك  

وتدابيره النظامية تجاه العميل؛ أو  

(l) as otherwise specified in these 

General Conditions or in any 

Specific Conditions. 

أو   ذلك في هذه الشروط العامة  )ل(  حسبما يرد خالف 

في أي شروط خاصة. 

27.2 The Customer authorises the Bank to 

obtain information, on an ongoing basis, 

from SIMAH, the URCP, banks and other 

financial institutions, the Customer’s 

employer (in case of a natural person) or 

any other body as the Bank deems 

appropriate, about the Customer’s 

financial and non-financial affairs which 

includes but is not limited to the details of 

the Customer’s banking facilities, 

financial position, income and any other 

information relating to the Customer 

which the Bank deems appropriate 

without any reference to the Customer.  

بشكل 2-27 المعلومات،  على  للحصول  البنك  العميل   يفوض 

مستمر من سمة والسجل الموحد للرهون التجارية والبنوك  

كان   العميل )اذا  وموظفي  األخرى  المالية  والمؤسسات 

البنك   يراه  حسبما  أخرى  هيئة  أي  طبيعي(  أو  شخص 

الشؤون المالية وغير المالية للعميل والتي   مناسبا، حول 

تتضمن على سبيل المثال، ال الحصر، بيانات التسهيالت 

معلومات   وأي  والدخل  المالي  والوضع  للعميل  البنكية 

أخرى ذات صلة بالعميل يراها البنك مناسبة دون الحاجة  

إلى الرجوع إلى العميل.  

27.3 To comply with certain of its legal or 

regulatory obligations, the Bank may 

centralise the processing of the 

Customer’s information in one or more 

locations inside or outside KSA.  

التنظيمية،  أو  النظامية  التزاماته  بعض  أداء  أجل  27-3  ومن 

مركز  في  العميل  معلومات  معالجة  إجراء  للبنك  يجوز 

موحد له موقع أو أكثر داخل المملكة العربية السعودية أو  

خارجها. 

27.4 The Customer agrees to provide any 

information or documents that the Bank 

may require and waives any 

confidentiality rights applicable under 

data protection, bank secrecy or similar 

laws in respect of all such information 

which the Bank may disclose in 

accordance with this Clause. 

يطلبها  أو وثائق  تقديم أي معلومات  العميل على  27-4  يوافق 

البنك ويتنازل عن أي حقوق سرية مطبقة بموجب حماية  

البيانات أو نظام سرية البنك أو األنظمة المماثلة بخصوص  

عنها  اإلفصاح  للبنك  يجوز  التي  المعلومات  هذه  جميع 

بموجب هذا البند.  

27.5 The Customer agrees to the processing 

and disclosure of the Customer’s 

information in accordance with this 

Clause and to the transfer by the Bank of 

the Customer’s information to another 

country or countries for processing on 

behalf of the Bank. 

27-5 يوافق العميل على معالجة معلوماته واإلفصاح عنها وفقا  

أو   بلد  البند ونقل هذه المعلومات من قبل البنك إلى  لهذا 

بلدان أخرى بغرض معالجتها بالنيابة عن البنك. 

27.6 Where the Bank discloses Confidential 

Information in accordance with this 

البند،   لهذا  وفقا  السرية  المعلومات  عن  البنك  أفصح  27-6 إذا 

إجراءات  اتخاذ  المعقول  حدود  في  البنك  على  فيتعين 
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Clause it shall, where reasonably 

practicable, take steps to ensure that the 

recipient of such Confidential Information 

will keep such information confidential.  

هذه  مستلم  قبل  من  السرية  لضمان  االمتثال  ألحكام 

المعلومات السرية. 

28 Personal Data Protection  28  حماية البيانات الشخصية

28.1 The Bank is committed to providing a 

high level of protection regarding the 

processing of the personal data of the 

Customer (or persons associated with 

the Customer) (“Customer’s Personal 

Data”) in compliance with applicable data 

protection laws and regulations.  

معالجة   في  الحماية  من  عال  مستوى  بتقديم  28-1 يلتزم  البنك 

الصلة   ذوي  األشخاص  )أو  للعميل  الشخصية  البيانات 

" باسم  يلي  فيما  إليها  )يشار  الشخصية  بالعميل(  البيانات 

 "( امتثاال ألنظمة ولوائح حماية البيانات. للعميل

28.2 The Bank may collect, use, store, 

disclose or otherwise process the 

Customer’s Personal Data. 

28-2  يجوز للبنك جمع البيانات الشخصية للعميل أو استخدامها  

أو تخزينها أو اإلفصاح عنها أو معالجتها بأي شكل آخر. 

28.3 The Bank may process the Customer’s 

Personal Data for the following purposes: 

للعميل   الشخصية  البيانات  معالجة  للبنك  أيضا  28-3 ويجوز 

لألغراض التالية:  

(a) processing applications for 

Accounts or Services, including 

assessing the Customer’s 

suitability and performing 

necessary checks and risk 

assessments; 

)أ(  تقييم طلبا ت الحسابات ا و الخدمات، بما في ذلك تقييم  

الالزمة   التحقيق  العميل  والقيام  بعمليات  مالئمة 

وتقييمات المخاطر ؛ 

(b) providing Services (including 

Electronic Banking Services), 

such as effecting payments or 

transactions and completing 

instructions or requests; 

البنكية  الخدمات  ذلك  في  الخدمات  )بما  )ب( تقديم 

اإللكترونية( مثل إجراء عمليات الدفع أو المعامالت 

وإتمام التعليمات أو الطلبات؛  

(c) monitoring and improving the 

Bank’s website and its content; 

)ج( مراقبة وتطوير الموقع اإللكتروني للبنك ومحتوياته ؛ 

(d) establishing and managing 

banking relationships and 

accounts; 

)د(  إنشاء وإدارة عالقات وحسابات بنكية ؛ 

(e) conducting market research and 

surveys with the aim of improving 

the products and services offered 

by the Bank; 

تحسين   بهدف  السوق  ودراسات  أبحاث  )ه(  إجراء 

المنتجات والخدمات المقدمة من البنك؛ 

(f) sending the Customer 

information about the Bank’s 

Services for the purpose of 

marketing and promotion; 

البنك  خدمات  حول  العميل  إلى  معلومات  )و(    إرسال 

بغرض التسويق والترويج؛ 

(g) preventing, detecting, 

investigating and prosecuting 

crimes (including but not limited 

to money laundering, terrorism, 

fraud and other financial crimes) 

in any jurisdiction through identity 

verification, government 

ومالحقتها  في  الجرائم  والتحقيق  ومكافحة  )ز( منع 

قضائيا )بما في ذلك على سبيل المثال، ال الحصر، 

غسل األموال واإلرهاب واالحتيال والجرائم المالية  

األخرى( في أي مكان من خالل التحقق من  الهوية   

الدراسات  وإجراء  العقوبات  الحكومية  وفحص 

النافية للجهالة.   
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sanctions screening and due 

diligence checks; 

(h) complying with applicable laws, 

regulations, policies, voluntary 

codes, judgements or court 

orders, as well as any request by 

any authority, regulator or 

enforcement agency or body in 

respect of any member of the 

FAB Group; 

)ح( االلتزام باألنظمة المطبق ة أو اللوائح أو السياسات أو  

المحكمة   قرارات  أو  األحكام  أو  الطوعية  األنظمة 

جهة  أو  سلطة  أي  من  طلب  بأي  أيضا  وااللتزام 

تنظيمية أو هيئة أو جهة تنفيذية بخصوص أي عضو  

من أعضاء مجموعة بنك أبو ظبي األول؛ 

(i) establishing, exercising or 

defending legal rights in 

connection with legal 

proceedings (including any 

prospective legal proceedings) 

and seeking professional or legal 

advice in relation to such legal 

proceedings; and 

النظامية   الحقوق  عن  الدفاع  أو  ممارسة  أو  )ط(  وضع 

ذلك أي   )بما في  النظامية  باإلجراءات  الصلة  ذات 

على   والحصول  محتملة(  إجراءات  نظامية 

بهذه  يتعلق  فيما  النظامية  أو  المهنية  االستشارات 

اإلجراءات النظامية؛ و 

(j) surveillance of premises 

(including ATM). 

)ي( مراقبة أماكن العمل )بما في ذلك ماكينات الصراف  

اآللي(. 

28.4 The personal data requested by the Bank 

is necessary to perform the Services. If it 

is not provided to the Bank, the Bank may 

be unable to comply with its legal or 

regulatory obligations or to provide the 

Customer with the Services.  

28-4 تعد  البيانات الشخصية المطلوبة من قبل البنك ضرورية 

لتقديم هذه الخدمات. وفي حال عدم تقديمها إلى البنك، فقد 

يتعذر على البنك أداء التزاماته النظامية أو التنظيمية أو 

تقديم الخدمات إلى العميل. 

28.5 The Customer’s Personal Data 

processed by the Bank is kept in a form 

which permits the Customer’s 

identification for no longer than is 

necessary for the purposes for which the 

personal data is processed in 

accordance with legal, regulatory and 

statutory obligations. At the expiry of 

such periods, the Customer’s Personal 

Data will be deleted or archived to comply 

with legal retention obligations or in 

accordance with applicable statutory 

limitation periods.  

28-5  تحفظ البيانات الشخصية للعميل التي يتم معالجتها من قبل 

البنك في شكل يسمح بالتعرف على العميل لمدة أطول من  

البيانات  معالجة  يتم  أجلها  من  التي  لألغراض  الالزم 

أو   التنظيمية  أو  النظامية  لاللتزامات  وفقا  الشخصية 

البيانات  تحذف  الفترات،  هذه  انتهاء  وعند  اإلشرافية. 

الشخصية للعميل أو تحفظ بهدف أداء االلتزامات  النظامية  

أو وفقا لفترات التقادم النظامية المطبقة. 

28.6 As a data subject, the Customer may 

have the right at any time to request from 

any member of the FAB Group as far as 

permitted by applicable laws, regulations 

and/or banking industry guidelines, 

access to and rectification or deletion of 

the Customer’s Personal Data. On 

legitimate grounds, the Customer is also 

entitled to request a restriction of the 

processing of the Customer’s Personal 

28-6  وفيما يتعلق بموضوع البيانات، يحق للعميل في أي وقت 

أن يطلب من أي عضو في مجموعة بنك أبو ظبي األول،  

بالقدر المسموح به بموجب األنظمة المطبقة و/أو اللوائح  

و/أو التعليمات المصرفية، الوصول إلى بياناته الشخصية  

على   بناء  أيضا  للعميل  ويحق  حذفها.  أو  تصحيحها  أو 

الشخصية  البيانات  معالجة  تقييد  طلب  مشروعة  أسباب 

للعميل أو االعتراض على هذه المعالجة. كما يحق للعميل  

إمكانية نقل البيانات الشخصية. 
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Data or to object to such processing. The 

Customer also has the right to portability 

of personal data.  

28.7 The Customer is entitled to lodge a 

complaint with any competent authority 

concerning the compliance of any 

member of the FAB Group with 

applicable data protection laws.  

جهة  أي  لدى  شكوى  تقديم  في  الحق  كذلك  28-7  وللعميل 

مختصة بشأ ن امتثال  أي عضو في مجموعة بنك أبو ظبي 

األول ألنظمة حماية البيانات المطبقة. 

28.8 For any requests relating to the 

processing of the Customer’s Personal 

Data, the Customer should contact: 

الشخصية  البيانات  بمعالجة  تتعلق  استفسارات  28-8  وألي 

للعميل، يتعين على العميل التواصل مع: 

Head of Data Protection  مقر حماية البيانا ت

First Abu Dhabi Bank PJSC – Saudi Arabia 

Branch 

بنك أبو ظبي األول ش.م.ع - فرع السعودية  

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia   الرياض[، المملكة العربية السعودية[

Email: [●]  ]●[ :البريد اإللكتروني

Telephone : [●]  ]●[ : الهاتف المصرفي

29 Death, Loss of Legal Capacity or 

Insolvency 

29 الوفاة أو فقدان األهلية أو اإلعسار 

Upon being notified of the death, loss of legal 

capacity, dissolution, bankruptcy or insolvency or 

the occurrence of any similar event affecting the 

Customer (to the extent relevant and applicable) 

(including a Joint Account holder), the Bank shall 

act in accordance with applicable laws. Subject 

to applicable laws, the Bank shall be entitled to: 

أو   اإلفالس  أو  الحل  أو  األهلية  فقدان  أو  بالوفاة  يتم اإلخطار  حتى 

تؤثر  العميل  )بالقدر  مشابهة  أخرى  حادثة  أي  وقوع  أو  اإلعسار 

المتعلق بذلك أو الى الحد الذي يمكن تطبيق ذلك( )بما في ذلك صاحب  

لألنظمة   وفقا  التصرف  البنك  على  فيتعين  المشترك(،  الحساب 

المطبقة. مع مراعاة األنظمة المطبقة، يحق للبنك ما يلي: 

(a) cease the provision of a Service 

(whether in whole or in part) to; or  

)أ(  التوقف )كليا أو جزئيا( عن تقديم أي خدمة، أو  

(b) block or freeze an Account 

(whether in whole or in part) in the 

name of, the Customer, whether 

held singly or jointly with another 

account holder, from the date of 

notification until the Bank 

receives an order from a 

competent court or authority 

having jurisdiction over the Bank. 

At any time that an Account is 

blocked or frozen the Bank may 

accept deposits into that Account 

in accordance with these General 

Conditions but no withdrawals 

shall be made from such Account 

other than in accordance with 

applicable law or in accordance 

with an order from a competent 

court or authority having 

jurisdiction over the Bank.  

باسم،  حساب  أي  جزئيا(  أو  )كليا  تجميد  أو  )ب( حجز 

العميل، سواء كان مملوكا باالنفراد أو بالتضامن مع 

حتى   اإلخطار  تاريخ  من  آخر،  حساب  صاحب 

استالم البنك أمرا من أي محكمة أو سلطة مختصة  

لها اختصاص على البنك. يجوز للبنك في أي وقت  

قبول ودائع   مجمدا  أو  الحساب محجوزا  فيه  يكون 

في هذا الحساب وفقا لهذه الشروط العامة إال أنه ال  

يجوز إجراء سحوبات من هذا الحساب فيما عدا ما  

يتم وفقا للنظام المطبق أو بموجب أمر صادر من  

على   اختصاص  لها  مختصة  سلطة  أو  محكمة  أي 

البنك. 
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30  الضمان 

30 Security 

30.1 All securities, bills, deposits, bank notes, 

gold, shares or other properties or 

documents of whatever nature, which are 

held in the name of the Customer by the 

Bank in any of its branches, or which 

come into the possession of the Bank, 

shall be held as security against the 

Customer’s Liabilities, whether arising 

under these General Conditions, any 

Specific Conditions or any other Service 

or financial accommodation made 

available to the Customer. The Customer 

agrees to keep such properties and 

documents in the possession of the Bank 

as security for the Customer’s Liabilities 

until the Customer has discharged such 

Liabilities in full or unless otherwise 

agreed by the Bank. 

30-1 تحجز  جميع الضمانات أو الفواتير أو الودائع أو األوراق  

أو  األخرى  الممتلكات  أو  األسهم  أو  الذهب  أو  النقدية 

باسم   البنك  بها  يحتفظ  التي  طبيعتها،  كانت  أيا  الوثائق 

العميل في أي من فروعه أو التي تصبح في حيازة البنك،  

عليها   المنصوص  سواء  اللتزاماته  العميل  ألداء  ضمانا 

بموجب هذه الشروط العامة أو أي شروط خاصة أو أي  

خدمة أخرى أو تسويات مالية متاحة للعميل. يوافق العميل  

على حجز هذه الممتلكات والوثائق في حيازة البنك ضمانا 

لوفاء العميل بالتزاماته ولحين أدائه التام اللتزاماته أو ما  

لم يتم االتفاق على خالف ذلك من قبل البنك.  

30.2 The Customer agrees to take any action 

(including execution of any additional 

documents) as the Bank may specify to 

perfect the security interest intended to 

be created above or otherwise to 

facilitate the realisation or liquidation of 

the assets which are (or are intended to 

be) the subject of a security interest. 

30-2 يوافق العميل على اتخاذ أي إجراء )بما في ذلك تحرير  

أي وثائق أخرى( حسبما يحدده البنك إلتمام حقوق الضمان  

المقرر إنشائها أعاله أو بغرض تسهيل تحويل أو تصفية 

تكون(  خاضعة ألي   أن  المقرر  )أو  تكون  التي  األصول 

حق ضمان.  

30.3 The Customer further acknowledges and 

agrees that the Bank may, if it considers 

it desirable to do so, register the 

particulars of any arrangement entered 

into with the Customer on the URCP. The 

Customer waives any objection to such 

registration. 

30-3 كما يقر العميل ويوافق على أنه يجوز للبنك، حسبما يرى  

ذلك مناسبا، تسجيل بيانات أي اتفاق مبرم مع العميل في 

السجل الموحد للرهون التجارية. ويتنازل العميل عن أي  

اعتراض على هذا التسجيل.  

30.4 The Customer agrees that the Bank has 

the right to authorise any Delegate (in or 

outside KSA) to collect any of the 

Customer’s Liabilities that have become 

due. The Customer authorises the Bank 

to provide its Delegates with any 

information or documents pertaining to 

the Customer and to take the appropriate 

action on behalf of the Bank to collect 

such Liabilities. The Customer shall be 

liable to pay all costs of collections 

including legal fees. 

مندوب   أي  تفويض  للبنك  يجوز  أنه  على  العميل  30-4 يوافق 

)داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها( لتحصيل أي  

البنك   العميل  ويفوض  المستحقة.  العميل  من  التزامات 

العميل   تخص  وثائق  أو  معلومات  بأي  مندوبه  لتزويد 

واتخاذ اإلجراءات المناسبة بالنيابة عن البنك لتحصيل هذه  

االلتزامات. يدفع العميل جميع تكاليف عمليات التحصيل 

بما في ذلك األتعاب النظامية. 

30.5 The Customer shall not, without the 

Bank’s prior written approval, assign, 

30-5 ال يجوز للعميل دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة  

من البنك التنازل عن أو رهن أو إنشاء بأي شكل آخر أي  
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mortgage, pledge or otherwise create 

any security interest or other proprietary 

right in favour of any third party over any 

amounts deposited in an Account, any 

rights under these General Conditions or 

any Specific Conditions or other assets of 

the Customer in the possession of the 

Bank. 

حقوق ضمان أو حقوق ملكية أخرى لصالح الغي ر على أي  

هذه   بموجب  حقوق  أي  أو  حساب  أي  في  مودعة  مبالغ 

أخرى  أصول  أو  خاصة  شروط  أي  أو  العامة  الشروط 

للعميل تكون في حيازة البنك. 

31 Indivisibility of Accounts and Set 

Off 

31 عدم قابلية التجزئة والمقاصة  

31.1 All accounts held by the Customer, 

whether in one currency or in different 

currencies or whether of the same or a 

different type, may be treated by the 

Bank as elements of a single and 

indivisible Account. 

31-1 يعامل  البنك جميع الحسابات المملوكة للعميل، سواء كانت 

بعملة واحدة أو بعمالت مختلفة أو بنفس نوع الحساب أو 

بأنواع مختلفة، على أنها عناصر حساب واحد وغير قابل 

للتجزئة. 

31.2 In addition to any other general right of 

set off or other rights conferred by law or 

contract, each member of the FAB Group 

shall be entitled, at any time, to:  

أو حقوق  بشكل عام  مقاصة آخر  إلى أي حق  31-2 باإلضافة 

أخرى مكفولة بموجب أي نظام أو عقد، يحق ألي عضو  

في مجموعة بنك أبو ظبي األول في أي وق ت: 

(a) combine or consolidate all or any 

of the accounts held by the Bank 

or any other member of the FAB 

Group in the name of the 

Customer wherever such 

account is located and in 

whatever currency such account 

is denominated; and/or 

)أ(   ضم أو توحيد جميع أو أي من الحسابات المفتوحة  

في  آخر  عضو  أي  أو  البنك  لدى  العميل  باسم 

مجموعة بنك أبو ظبي األول في أي مكان توجد فيه  

هذه الحسابات وبأي عملة مقومة بها هذه الحسابات؛ 

و/أو  

(b) set off any credit balances in an 

account held by, or any other 

amount due to the Customer 

from, the Bank or any other 

member of the FAB Group 

against all or any part of the 

Customer’s Liabilities (in 

whatever currency such 

Liabilities are denominated).  

)ب( مقاصة أي أرصدة دائنة أو أي مبلغ مستحق للعميل  

في   آخر  عضو  أي  أو  البنك  لدى  حساب  أي  في 

أي   أو  جميع  مقابل  األول  ظبي  أبو  بنك  مجموعة 

جزء من التزامات العميل )بأي عملة مقوم بها هذه  

االلتزامات(. 

31.3 The Bank shall be entitled to consider as 

inter-related all transactions which the 

Customer undertakes with any member 

of the FAB Group, irrespective of the fact 

that such transactions may be 

undertaken through different accounts.  

31-3  يحق للبنك اعتبار جميع المعامالت مترابطة والتي يقوم  

بها العميل مع أي عضو في مجموعة بنك أبو ظبي األول،  

بصرف النظر عن أن هذه المعامالت قد يتم إجرائها من  

خالل حسابات مختلفة. 

32 Compliance  32  االمتثال

32.1 The Customer acknowledges and agrees 

that the Bank is subject to strict legal and 

32-1 يقر العميل ويوافق على أن البنك يخضع لمتطلبات نظامية  

وتشغيل  الخدمات  بتقديم  يتعلق  فيما  صارمة  وتنظيمية 

الحسابات. وال تتضمن هذه الشروط العامة أو أي شروط 
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regulatory requirements in relation to the 

provision of Services and the operation of 

Accounts. Nothing in these General 

Conditions or any Specific Conditions will 

oblige the Bank to do, or refrain from 

doing, anything that might, in the Bank’s 

opinion, amount to a breach of any: 

خاصة ما يلزم البنك أو يمنعه من أداء أي شيء قد يترتب 

عليه، حسب رأي البنك، إخالال بأي : 

(a) law;   أ(  نظام ؛(

(b) order of any competent court or 

other authority having jurisdiction 

over the Bank, any other member 

of the FAB Group, a Delegate or 

the Customer;  

)ب(  أمر صادر عن أي محكمة مختصة أو سلطة أخرى  

لها اختصاص على البنك أو أي عضو في مجموعة 

بنك أبو ظبي األول أو أي مندوب أو العميل؛  

(c) duty of care; or   ج(  واجب العناية؛ أو(

(d) economic, financial or trade 

sanction or embargo. 

)د(  عقوبة أو حصار اقتصادي أو مالي أو تجاري. 

32.2 The Customer confirms that the 

Customer complies with, and undertakes 

to continue to comply with, all legal and 

regulatory obligations to which the 

Customer is subject, including (without 

limitation) those relating to the prevention 

of bribery, corruption, fraud, money 

laundering and terrorist activity and the 

provision of financial and other services 

to persons or entities which may be 

subject to sanctions. 

جميع   أداء  بمواصلة  ويتعهد  أداء  على  العميل  32-2 يوافق 

االلتزامات النظامية والتنظيمية  التي يخضع لها العميل  بما  

االلتزامات   تلك  الحصر(  ال  المثال  سبيل  )على  ذلك  في 

األموال   وغسل  واالحتيال  الرشوة  بمكافحة  المتعلقة 

مالية   وغير  مالية  خدمات  وتقديم  اإلرهابية  واألنشطة 

ألشخاص أو كيانات قد تكون خاضعة لعقوبات. 

32.3 The Customer agrees that the Bank may 

take whatever action it considers 

appropriate to meet any obligations in 

KSA relating to the prevention of bribery, 

corruption, fraud, money laundering and 

terrorist activity and the provision of 

financial and other services to persons or 

companies who may be subject to 

sanctions (whether in the form of 

economic, financial or trade sanctions or 

embargo or otherwise). This may include, 

but is not limited to, the freezing of funds 

in an Account, investigating and 

intercepting payments into and out of any 

Account (particularly in the case of 

international transfers of funds) and 

investigating the source of or intended 

recipient of any funds. It may also include 

making enquiries to establish whether a 

person is subject to sanctions. This may 

delay the carrying out of the Customer’s 

instructions or the receipt of funds.  

32-3 يوافق العميل أيضا على أنه يجوز للبنك اتخاذ أي إجراء  

يراه مناسبا ألداء أي التزامات، سواء في المملكة العربية  

واالحتيال   والفساد  الرشوة  بمكافحة  تتعلق   ، السعودية 

وغسل األموال واألنشطة اإلرهابية وتقديم خدمات مالية  

خاضعة   تكون  قد  شركات  أو  ألشخاص  مالية  وغير 

لعقوبات )سواء في شكل عقوبات  أو حصار اقتصادي أو 

هذا اإلجراء،  يشمل  ذلك(. وقد  تجاري  أو غير  أو  مالي 

على سبيل المثال ال الحصر، تجميد األموال في أي حساب  

والتحقيق في المدفوعات الواردة والصادرة من أي حساب 

التحويالت  حالة  في  خاص  )وبوجه  عليها  واالعتراض 

الدولية لألموال( والتحقق من مصدر أي أموال أو المستلم  

المقصود. وباإلضافة إلى ذلك، قد يشمل هذا اإلجراء عمل  

تحريات إلثبات ما إذا كان هذا الشخص يخضع لعقوبات. 

وقد يترتب على ذلك تأخير تنفيذ تعليمات العميل أو استالم  

أموال.  
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32.4 The Customer agrees to take all such 

steps as the Bank may require in order to 

enable the Bank to comply with its legal 

and regulatory requirements as set out 

above. 

32-4  يوافق البنك على اتخاذ هذه اإلجراءات المطلوبة من قبل  

البنك حتى يتسنى للبنك أداء التزاماته النظامية والتنظيمية 

المنصوص عليها أعاله.  

32.5 The Bank may report any suspicious or 

illegal activities or transactions to the 

competent authorities in KSA . 

32-5 يجوز للبنك إبالغ السلطات المختصة في المملكة العربية 

غير   األنشطة  أو  بها  مشتبه  معامالت  أي  عن  السعودية 

النظامية. 

32.6 The Customer acknowledges that 

remittances of funds are prohibited if the 

Customer as remitter does not know the 

beneficiary or there is no legitimate 

relationship with the beneficiary or no 

legitimate purpose for the remittance. 

32-6 يقر العميل بأن التحويالت المالية محظورة إذا كان العميل ال  

يعرف المستفيد أو ال توجد عالقة  مشروعة  مع المستفيد  

أو ال يوجد غرض مشروع للتحويالت. 

33 Use of Third Parties  33 استخدام ال غير

33.1 The Bank is authorised to delegate from 

time to time any of its duties under these 

General Conditions and any Specific 

Conditions to such Delegate as it may 

think fit.  

33-1 يجوز للبنك من وقت آلخر تفويض أي من التزاماته إلى  

أي مندوب يراه مناسبا بموجب  هذه الشروط العامة وأي  

شروط خاصة.  

33.2 The Customer acknowledges that:  : 33-2  ويقر العميل بما يلي

(a) any Delegate will act in 

accordance with applicable laws 

in the jurisdiction where that 

Delegate is located; 

)أ(  أن أي مندوب سوف يتصرف وفقا لألنظمة  المطبقة 

في االختصاص الكائن به هذا المندوب؛  

(b) any Delegate may be permitted 

to delegate the duties delegated 

to it by the Bank and the Bank 

may have no direct enforceable 

rights against the ultimate 

delegate; and 

)ب( أنه يجوز ألي مندوب تفويض االلتزامات المفوضة 

مباشرة   حقوق  أدنى  للبنك  يكون  ولن  البنك  من  له 

قابلة للتنفيذ تجاه المندوب النهائي؛ و 

(c) the Bank may only have 

contractual rights against a 

Delegate. 

أي  تجاه  فقط  تعاقدية  التزامات  للبنك  يكون  )ج( قد 

مندوب. 

33.3 The Bank may (and is authorised by the 

Customer to) introduce or refer the 

Customer directly to such Delegates to 

provide the Services directly.   

أو اإلشارة  تقديم  العميل(  قبل  من  للبنك )ويفوض  33-3 يجوز 

تقديم  المندوب  لهذا  يتسنى  حتى  مباشرة  العميل  إلى 

الخدمات بشكل مباشر.    

33.4 The Bank may open accounts (whether 

in the name of the Bank or the name of 

the Customer) with any Delegate 

appointed in accordance with these 

General Conditions and any Specific 

Conditions. 

33-4 ويجوز للبنك أيضا فتح حسابات )إما باسم البنك أو باسم 

العميل( لدى أي مندوب معين وفقا لهذه الشروط العامة  

وأي شروط خاصة.  
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33.5 The Customer shall be responsible for 

any fees, costs or expenses payable to 

any Delegate. 

أو   تكاليف  أو  أتعاب  أي  دفع  مسؤولية  العميل  33-5 يتحمل 

مصروفات مستحقة ألي مندوب. 

34 Conflicts  34 التعارض

34.1 The provision of Services by the Bank 

under these General Conditions or any 

Specific Conditions is not to be deemed 

exclusive.  

هذه  بموجب  البنك  قبل  من  المقدمة  الخدمات  تعتبر  34-1 ال 

الشروط العامة وأي شروط خاصة خدمات حصرية. 

34.2 The Bank may, without further notification 

to the Customer, provide Services or 

carry out transactions with or for the 

Customer: 

34-2  يجوز للبنك، دون الحاجة إلى إخطار آخر للعميل، تقديم 

خدمات أو تنفيذ معامالت مع أو لصالح العميل:  

(a) in which the Bank has a direct or 

indirect interest;  

)أ(  يكون للبنك فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ؛ 

(b) in circumstances where the Bank 

has a relationship with another 

party which does or may create a 

conflict with a duty that the Bank 

may owe to the Customer;  

مع   عالقة  فيها  البنك  لدى  يكون  التي  الحاالت  )ب( في 

طرف آخر والتي تنشأ أو قد تنشأ تعارض مع أي  

التزام مستحق على البنك للعميل؛ 

(c) in which the Bank acts as agent 

for more than one person; or  

)ج( التي يتصرف فيها البنك كوكيل عن أكثر من شخص 

واحد؛ أو  

(d) in which the Bank earns profits 

from any of the activities listed 

above. 

األنشطة  من  أي  من  البنك  أرباحا  فيها  يجني  )د(  التي 

المدرجة أعاله.  

34.3 To the fullest extent permitted by law, the 

Bank shall be entitled, without further 

disclosure, to accept and retain for its 

own account and benefit, any profit, 

rebate, brokerage, commission, fee, 

benefit, discount and/or other advantage 

arising out of or in connection with any 

Service. 

من   مزيد  دون  للبنك  يحق  النظام،  يجيزه  أقصى حد  34-3 إلى 

اإلفصاح قبول واالحتفاظ لحسابه ومصلحته الخاصة أي 

أرباح أو خصم أو وساطة أو عمولة أو أتعاب أو مصلحة  

و/أو منفعة تنشأ عن أو فيما يتعلق بأي خدمة.  

35 Customer Complaints   35 شكاوى العميل

35.1  Any complaints with respect to the 

Accounts or Services should be brought 

promptly to the attention of the Bank at 

the branch where the Account is 

maintained or from where the Service is 

provided, or submitted electronically 

through the relevant section on the 

Bank’s website. Alternatively, the 

Customer may contact the customer care 

department of the Bank, details of which 

are available on the Bank’s website.  The 

Customer, if a natural person, also has 

the right to submit a complaint with the 

بخصوص    العميل  من  شكاوى  أي  الفور  35-1  تقدم  على 

فيه  المفتوح  بالفرع  البنك  لعناية  او  الخدمات  الحسابات 

حساب )حسابات( العميل  او من حيث يتم تقديم الخدمة  ،  

على  المختص  القسم  خالل  من  إلكترونيا  تقديمها  يتم  أو 

للعميل   يجوز  لذلك،  وكبديل  للبنك.  اإللكتروني  الموقع 

االتصال بمركز خدمة العمالء لدى البنك، وتتوفر بيانات  

االتصال به على الموقع اإللكتروني للبنك.  يحق للعميل  

إدارة   إلى  شكوى  تقديم  طبيعيا ،  كان  شخصا  إذا  أيضا، 

التنظيمية  من خالل القنوات   لدى  الجهة  حماية المستهلك 

المتاحة أدناه:  

البريد اإللكتروني: 

الهاتف:  
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regulator’s  Consumer Protection 

Department through the channels 

described here: 

Email  : 

Telephone : 

36 Indemnity and Limitation of 

Liability 

36 التعويض وحدود المسؤولية 

36.1 Except in the case of the Bank’s fraud, 

gross negligence or wilful misconduct, 

the Customer shall indemnify the Bank 

for any claims, demands, losses, 

damages, liabilities, actions, suits, 

proceedings, costs and expenses 

(including legal and any other 

professional advisers’ fees) and any 

other liability of whatever nature or 

description howsoever arising that the 

Bank suffers as a result of any third party 

claims brought against it in connection 

with (i) the Bank providing Services to the 

Customer, or (ii) the Bank acting on the 

Customer’s instructions. 

36-1 إال في حالة االحتيال أو اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف 

المتعمد من البنك، يعوض العميل البنك عن أي مطالبات  

وإجراءات  والتزامات  وتعويضات  وخسائر  وطلبات 

األتعاب   ذلك  في  )بما  ومصروفات  وتكاليف  ودعاوى 

وأي   المهنيين(  المستشارين  أتعاب  من  وغيرها  القانونية 

التزام آخر أيا كانت طبيعته أو أيا كان وصفه يتكبده البنك 

قيام   بشأن )1(  مقامة ضده  الغير  من  مطالبة  نتيجة ألي 

بناء  البنك  أو ) 2( تصرف  للعميل،  بتقديم خدمات  البنك 

على تعليمات العمي ل. 

36.2 The Bank shall not be liable for any 

claims, demands, losses, damages, 

liabilities, actions, suits, proceedings, 

costs and expenses (including legal and 

any other professional advisers’ fees) 

and any other liability of whatever nature 

or description howsoever arising out of or 

in connection with any event outside the 

Bank’s control including (without 

limitation) acts of God, war, riots, 

hostilities, terrorist activity, local or 

national emergency, fire, natural 

calamities, explosions, strikes, court 

orders, legal restraints, any change in 

any law, failure of equipment or software, 

technical, power, communication or 

network malfunction or breakdown. 

36-2 ال يقع على البنك أدنى مسؤولية عن أي مطالبات وطلبات  

ودعاوى  وإجراءات  والتزامات  وتعويضات  وخسائر 

القانونية   األتعاب  ذلك  في  )بما  ومصروفات  وتكاليف 

وغيرها من أتعاب المستشارين المهنيين( وأي التزام آخر  

أيا كانت طبيعته أو أيا كان وصفه مما ينشأ عن أو فيما  

يتعلق بأي حدث خارج عن سيطرة البنك بما في ذلك )على 

أو    الحرب  أو  والقدر  القضاء  الحصر(  ال  المثال  سبيل 

العدائية أو األنشطة اإلرهابية  أعمال الشغب أو األعمال 

أو   الحرائق  أو  الوطنية  أو  المحلية  الطوارئ  حاالت  أو 

أو  اإلضرابات  أو  االنفجارات  أو  الطبيعية  الكوارث 

القرارات القضائية أو القيود النظامية أو أي تغيير في أي 

نظام أو عطل في األجهزة أو البرامج أو األعطال الفنية 

أو الطاقة أو أعطال أو انهيار شبكة االتصاالت أو شبكة  

اإلنترنت. 

36.3 The Bank shall only be liable to the 

Customer for direct loss which has been 

finally judicially determined to have been 

caused by the Bank’s fraud, gross 

negligence or wilful misconduct.  

الخسائر   عن  العميل  تجاه  فقط   مسؤوال  البنك  36-3 يكون 

هذه   بأن  يقضي  نهائيا  قرارا  فيها  صدر  التي  المباشرة 

الخسائر تعزى إلى االحتيال أو اإلهمال الجسيم أو سوء  

التصرف المتعمد من البنك. 

36.4 The Bank is not liable for any indirect, 

incidental, or consequential loss or 

damage, including loss of profit, 

36-4  وال يكون البنك مسؤوال عن أي خسائر أو أضرار غير 

مباشرة أو عرضية أو تبعية بما في ذلك خسارة األرباح 
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howsoever caused, whether foreseeable 

or not and regardless of whether the 

Bank has received actual or constructive 

notice.  

أيا كان سببها وسواء كانت متوقعة أم ال وبصرف النظر 

عما إذا كان البنك قد تلقى إخطارا فعليا أو حكميا. 

36.5 The Bank expressly excludes any liability 

for loss or damage which may be caused 

to the Customer (i) while the Bank is 

acting in good faith and in compliance 

with these General Conditions and any 

applicable laws, or (ii) due to the 

Customer not complying with these 

General Conditions.  

أو   الخسائر  عن  مسؤولية  أي  صراحة  البنك  36-5  يستبعد 

األضرار التي قد تلحق بالعميل )1( خالل تصرف البنك 

بحسن ني ة وامتثاال   لهذه الشروط العامة وأي أنظمة مطبقة، 

أو )2( بسبب عدم التزام العميل بهذه الشروط العامة.  

37 Variation   37  التعديل

37.1 The Bank may at any time vary its 

Schedule of Charges, these General 

Conditions or any Specific Conditions 

(and such amendments may impose 

additional obligations on the Customer). 

Notice of any such amendments shall be 

given by the Bank in any manner the 

Bank deems sufficient to bring notice of 

the amendments to the attention of the 

Customer, including (without limitation) 

by updating any printed versions of such 

Schedule of Charges, General 

Conditions or Specific Conditions made 

available at the Bank’s branches or 

uploading the amended Schedule of 

Charges, General Conditions or Specific 

Conditions to the Bank’s website or 

otherwise making such amended terms 

available electronically. 

هذه   أو  الرسوم  ملحق  تعديل  وقت  أي  في  للبنك  37-1  يجوز 

الشروط العامة أو أي شروط خاصة )وأن هذه التعديالت  

قد تفرض على العميل التزامات أخرى(. يتعين على البنك  

إرسال إخطارا بهذه التعديالت إلى العميل بالطريقة التي 

التعديالت   بهذه  العميل علما  مناسبة إلحاطة  البنك  يراها 

بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( بواسطة تحديث  

أو   العامة  الشروط  أو  الرسوم  لملحق  مطبوعة  نسخ  أي 

الخاصة المتوفرة في فروع البنك أو من خالل   الشروط 

تحميل ملحق الرسوم المعدل أو الشروط العامة أو الشروط  

الخاصة على الموقع اإللكتروني للبنك أو بشكل آخر إتاحة  

هذه األحكام المعدلة إلكترونيا. 

37.2 Any amendments made by the Bank to 

its Schedule of Charges, these General 

Conditions or any Specific Conditions 

shall be effective from the date specified 

by the Bank.  

الرسوم   ملحق  على  البنك  يجريها  تعديالت  أي  37-2 تسري 

العامة أو أي شروط خاصة   أو هذه الشروط  الخاص  به 

اعتبارا من التاريخ الذي يحدده البنك.  

37.3 By continuing to access or operate an 

Account or use a Service, the Customer 

shall be deemed to have accepted the 

Schedule of Charges, General 

Conditions and Specific Conditions 

applicable to that Account or Service as 

in force at the relevant time.  

أو   تشغيله  أو  الحساب  إلى  الوصول  في  37-3  وباالستمرار 

ملحق   على  وافق  قد  العميل  يعتبر  خدمة،  أي  استخدام 

الرسوم والشروط العامة والشروط الخاصة المطبقة على 

هذا الحساب أو هذه الخدمة السارية في ذلك الوقت. 

38 Termination  38  اإلنهاء

38.1 Any Account or Service offered by the 

Bank under these General Conditions is 

هذه   بموجب  البنك  قبل  من  مقدمة  خدمة  أو  حساب  38-1 أي 

الشروط العامة يتم تقديمها وفقا لتقدير البنك وحده وقد يتم 
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offered at the Bank’s sole and absolute 

discretion and may be closed or 

discontinued, in whole or in part, 

temporarily or permanently at any time, 

for any reason pursuant to the applicable 

law and regulations. The Bank shall give 

the Customer reasonable notice of any 

such closure, suspension or termination. 

غلق الحساب أو انقطاع الخدمة، كليا أو جزئيا، بصورة 

مؤقتة أو دائمة في أي وقت وألي سبب من األسباب وفقا   

إخطارا   العميل  إلى  البنك  يرسل  بها.  لألنظمة  المعمول 

معقوال بشأن أي إغالق أو انقطاع أو إنهاء للخدمة.  

38.2 Provided there are no outstanding 

Liabilities due to the Bank, the Customer 

may close any Account or request the 

termination of any Service offered under 

these General Conditions at any time by 

giving the Bank prior notice. The precise 

notice period will differ depending on the 

Account being closed or the Service 

being terminated. Unless expressly 

agreed to the contrary, the Customer 

must provide the Bank with at least thirty 

(30) days’ prior notice of closure or 

termination. 

38-2 شريطة أال تكون هناك أي التزامات قائمة مستحقة للبنك، 

يجوز للعميل في أي وقت إغالق أي حساب  أو طلب إنهاء  

بموجب   العامة  الشروط  هذه  بموجب  مقدمة  خدمة  أي 

اإلخطار   فترة  تختلف  البنك.  إلى  مسبقا  إخطارا  إرسال 

المحددة بناء على إغالق الحساب أو إنهاء الخدمة. ما لم 

يتم االتفاق على خالف ذلك صراحة، ينبغي للعميل إرسال  

إخطارا مسبقا ال تقل مدته عن ثالثين )30 ( يوما إلى البنك  

بشأن اإلغالق أو  اإلنهاء. 

38.3 Upon termination of a Service or closure 

of an Account, the Bank has the right to: 

38-3 عند إنهاء أي خدمة او إغالق حساب، يحق للبنك: 

(a) require the immediate settlement 

of all or any part of the 

Customer’s Liabilities that remain 

outstanding;  

من   جزء  أي  أو  لجميع  الفورية  التسوية  )أ(  طلب 

التزامات العميل التي تظل قائمة؛ 

(b) immediately enforce any 

collateral or security provided to 

the Bank and exercise any of its 

rights in respect of such collateral 

or security; and/or 

له   مقدمة  كفالة  أو  ضمان  ألي  الفوري  )ب( التنفيذ 

وممارسة أي من حقوقه ذات الصلة بهذا الضمان أو  

الكفالة؛ و/أو  

(c) retain any assets of the Customer 

in the Bank’s possession until the 

Bank is satisfied that all of the 

Customer’s Liabilities due to the 

Bank are (or will be) irrevocably 

and unconditionally discharged, 

)ج( حجز أي أصول للعميل تكون في حيازة البنك حتى  

المستحقة   العميل  التزامات  جميع  بأن  البنك  يقتنع 

للبنك أديت )أو سيجري أداؤها( نهائيا وبال شرط، 

in each case, without further notice to the 

Customer or resorting to any further formal 

action, whether legal or otherwise 

حسب مقتضى الحال، دون الحاجة إلى إخطار العميل بذلك أو اتخاذ  

أي إجراء رسمي آخر سواء بشكل نظامي أو بأي شكل آخر. 

38.4 Upon termination of a Service or closure 

of an Account, the Customer must: 

38-4 عند إنهاء أي خدمة او إغالق ال حساب، ينبغي للعمي ل: 

(a) cancel all payments into and out 

of any closed Accounts;  

من   إلى والصادرة  الواردة  المدفوعات  )أ(  إلغاء جميع 

أي حسابات مغلقة؛ و 

(b) return any unused cheques and 

return, in person, any Debit Card 

relating to any closed Accounts 

)ب( إعادة أي شيكات غير مستخدمة و  إعادة في الشخص 

بطاقة خصم متعلقة بأي حسابات مغلقة  حتى يتم كن  

البنك من إتالف بطاقة الخصم بحضور العميل. 
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so that  the Bank can destroy 

such Debit Card in the 

Customer’s presence.  

38.5 Termination of any Service shall be 

without prejudice to any of the Bank’s 

accrued rights prior to the date of 

termination. 

38-5  يتم إنهاء أي خدمة دون اإلخالل بأي حقوق مستحقة للبنك  

قبل تاريخ اإلنهاء. 

38.6 Any provisions relating to or containing 

disclaimers, limitations on liability, 

indemnities, disclosure of information, 

rights of retention and security over any 

assets, set-off and tax shall survive the 

termination of these General Conditions. 

وحدود   الذمة  إبراء  تتضمن  أو  متعلقة  أحكام  أي  38-6 تظل 

المعلومات   عن  واإلفصاح  والتعويضات  المسؤولية 

والمقاصة  أصول  أي  على  والضمان  االحتفاظ  وحقوق 

والضرائب سارية بعد إنهاء هذه الشروط العامة.  

39 Miscellaneous  39 بنود متنوعة

39.1 The Customer authorises the Bank to 

engage in all internationally accepted 

banking practices to provide the 

Services. 

39-1 يفوض العميل البنك للمشاركة في جميع الممارسات البنكية 

المقبولة دوليا لتقديم الخدمات.  

39.2 The Customer acknowledges that the 

Bank may close or suspend any Account 

or freeze any funds in the Account where 

such action is required by applicable laws 

and regulations or by the Bank’s internal 

policies as amended from time to time, or 

take any other action necessary if the 

Bank believes that the funds in the 

Account have been obtained other than 

through lawful means or transactions.  

39-2 يقر العميل أيضا أنه يجوز للبنك غلق أي حساب أو تعليقه 

اإلجراء  هذا  كان  إذا  الحساب  في  أموال  أي  تجميد  أو 

أو   المطبقة  واللوائح  األنظمة  بموجب  اتخاذه  مطلوبا 

بموجب سياسات البنك الداخلية حسبما يتم تعديلها من وقت 

آلخر، كما يجوز للبنك اتخاذ أي إجراء آخر ضروري إذا  

هذا  في  المودعة  األموال  بأن  لالعتقاد  سبب  لديه  كان 

الحساب تم الحصول عليها من خالل مصادر أو معامالت 

غير مشروعة.  

39.3 The Customer agrees that the invalidity, 

illegality or unenforceability of any part of 

these General Conditions or any Specific 

Conditions under any law of a particular 

jurisdiction shall not prejudice or affect: 

39-3 يوافق العميل على أن عدم سريان أو بطالن  أو عدم قابلية  

تنفيذ أي جزء من هذه الشروط العامة أو أي من الشروط  

الخاصة بموجب أي نظام الختصاص معين ال يتعارض 

مع أو يؤثر على: 

(a) the validity, legality or 

enforceability of any other 

provisions of these General 

Conditions or those Specific 

Conditions; or 

)أ(  سريان أو شرعية أو قابلية تنفيذ أي أحكام أخرى من 

هذه الشروط العامة أو هذه الشروط الخاصة؛ أو  

(b) the validity, legality or 

enforceability of the General 

Conditions or those Specific 

Conditions under the laws of any 

other jurisdiction.  

)ب( سريان أو شرعية أو قابلية تنفيذ الشروط العامة أو  

تلك الشروط الخاصة بموجب أنظمة أي اختصاص 

معي ن. 

39.4 The Customer agrees that the Bank shall 

have the right to assign and transfer any 

of its rights and obligations under these 

General Conditions or any Specific 

Conditions to any party without the need 

39-4  ويقر العميل بحق البنك في نقل والتنازل للغير عن أي 

من حقوقه والتزاماته بموجب هذه الشروط العامة أو أي  

موافقة  على  الحصول  إلى  الحاجة  دون  خاصة  شروط 

التنازل عن أي من  للعميل  يحق  العميل. وال  من  مسبقة 

أي   أو  العامة  الشروط  هذه  بموجب  والتزاماته  حقوقه 
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to obtain prior consent from the 

Customer. The Customer has no right to 

assign any of the Customer’s rights and 

obligations under these General 

Conditions or any Specific Conditions 

without the Bank’s prior written consent. 

شروط خاصة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من 

البنك. 

39.5 Each of the Bank’s rights and remedies 

provided in these General Conditions or 

any Specific Conditions are cumulative 

and not exclusive of any rights or 

remedies provided by law. Nothing in 

these General Conditions or any Specific 

Conditions shall operate to remove, 

exclude or restrict any of the rights or 

remedies which the Bank may have at 

law. Any delay or omission on the part of 

the Bank in exercising or enforcing 

(whether wholly or in part) any right or 

remedy available to the Bank shall not be 

construed as a waiver of such right or 

remedy. No single or partial exercise of 

any right or remedy shall prevent any 

further or other exercise of any other right 

or remedy. 

هذه   في  عليها  المنصوص  البنك  وتدابير  حقوق  39-5 وتعد 

الشروط العامة أو أي شروط خاصة تراكمية وال تقتصر  

هذه   تخلو  بالنظام.  المقررة  التدابير  أو  الحقوق  على 

الشروط العامة أو أي شروط خاصة مما يستبعد أو يقيد 

أي حقوق تدابير يكفلها النظام للبنك. ال يفسر أي تأخير أو 

تنفيذ أي حق أو   تقصير من جانب البنك في ممارسة أو 

تدبير مكفوال للبنك )كليا أو جزئيا( على أنه تنازال عن هذا 

الجزئية   أو  الفردية  الممارسة  تمنع  الت دبير. وال  أو  الحق 

لذلك الحق أو التدبير أي ممارسة أخرى ألي حق أو تدبير  

آخر. 

39.6 These General Conditions, any Specific 

Conditions and the rights created under 

them, may not be waived except in 

writing signed by the Customer and the 

Bank and such waiver is only effective for 

the purpose for which it is given. 

أو أي شروط  العامة  الشروط  هذه  التنازل عن  يجوز  39-6 ال 

خاصة أو الشروط التي إنشائها بموجبها إال بموجب وثيقة 

هذا  يسري  وال  والبنك،  العميل  قبل  من  موقعة  كتابية 

التنازل إال للغرض الذي صدر من أجله.  

39.7 The Customer agrees that the Bank’s 

records (whether in paper, electronic, 

data or other form) of a communication, 

report, statement or transaction are 

conclusive evidence of their contents or 

the Bank’s receipt or non-receipt of them; 

and any certificate issued, or decision 

made, by the Bank about a matter or an 

amount payable in connection with these 

General Conditions or any Specific 

Conditions is conclusive and binding.  

39-7 يوافق العميل على أن دفاتر البنك )سواء ما كان في شكل  

بشأن  آخر(  شكل  أي  أو  بيانات  أو  إلكتروني  أو  ورقي 

المراسالت أو التقارير أو الكشوفات أو المعامالت تشكل 

دليال قاطعا بمحتوياتها أو استالمها أو عدم استالمها من  

قبل البنك؛ وأن أي شهادة صادرة أو قرار تم اتخاذه من  

قبل البنك بشأن أي مسألة أو أي مبلغ واجب الدفع بموجب 

هذه الشروط العامة أو أي شروط خاصة يشكل دليال قاطعا  

وملزما. 

39.8 If there is any dispute in connection with 

the content of the Bank’s records, the 

Bank’s decision is conclusive and 

binding. 

دفاتر  مضمون  بشأن  تعارض  أي  هناك  كان  حال  39-8  في 

البنك، فيكون قرار البنك نهائيا وملزما. 

40 Governing Law and Jurisdiction   40 النظام الحاكم واالختصاص القضائي

40.1 These General Conditions, including any 

non-contractual obligations arising out of 

تعاقدية  غير  التزامات  وأي  العامة  هذه  الشروط  40-1 تخضع 

تنشأ منه أو تتعلق به ألنظمة المملكة العربية السعودية.  
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or in connection with them, shall be 

governed by the laws of KSA. 

40.2 The Bank and the Customer agree to the 

exclusive jurisdiction of the courts of KSA 

to settle any dispute arising out of or in 

connection with these General 

Conditions, any Account, Service or other 

transaction or matter between the Bank 

and the Customer provided that the Bank 

may bring proceedings in any other 

jurisdiction (inside or outside KSA) if it 

deems appropriate.  

40-2 يوافق البنك والعميل على االختصاص القضائي الحصري 

لمحاكم المملكة العربية السعودية في تسوية أي نزاع ينشأ 

عن أو فيما يتعلق بالشروط العامة الماثلة أو أي حساب أو  

خدمة أو معاملة أخرى أو مسألة بين البنك والعميل بشرط  

آخر  اختصاص  أي  في  إجراءات  إقامة  للبنك  يجوز  أنه 

)داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها( حسبما يراه  

مناسبا. 

40.3 The Customer irrevocably waives all 

immunity (whether on the grounds of 

sovereignty or otherwise) that the 

Customer or any of the Customer’s 

assets or revenue may otherwise have in 

any jurisdiction from: 

40-3  يتنازل العميل بشكل نهائي عن جميع الحصانات )سواء 

على أساس السيطرة أو غير ذلك( التي قد تكون له أو ألي 

من أصوله أو عوائده في أي اختصاص من: 

(a) the service of any process against 

the Customer or the Customer’s 

assets; 

)أ(  التبليغ بأي دعوى بحق العميل أو أصوله؛  

(b) any proceedings (whether for an 

injunction, specific performance, 

damages or otherwise) that the 

Bank may bring against the 

Customer or the Customer’s 

assets; 

أداء   أو  قضائي  أمر  بموجب  )سواء  إجراءات  )ب( أي 

البنك   يرفعها  قد  ذلك(  أو غير  تعويضات  أو  معين 

ضد العميل أو أصوله؛  

(c) any attachment of the 

Customer’s assets (whether 

before or after judgment); and 

)ج( أي حجز على أصول العميل )سواء قبل الحكم أو  

بعده(؛ و  

(d) any execution of a judgment 

against the Customer, 

)د(  أي تنفيذ ألي حكم بحق العميل، 

and, in each case, shall ensure that neither the 

Customer nor any person acting on the 

Customer’s behalf will raise, claim or cause to be 

pleaded any such immunity at or in respect of any 

such action or proceeding. 

وال يحق للعميل أو أي شخص يمثله، حسب مقتضى الحال،  ادعاء 

هذه الحصانة أو التمسك بها في أي دعوى أو إجراء من هذا القبيل  
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Glossary 

 قائمة المصطلحات  

 

Account: Any type of account held by 

the Bank.  

أي نوع حساب مفتوح لدى البنك. الحساب:  

Authorised 

Signatory:  

Any person authorised by 

the Customer (and approved 

by the Bank) to open and/or 

operate an Account, request 

a Service, give instructions 

  ُ

 

 

 

 

قبلالمفوض بالتوقيع:  من  مفوض  أي شخص  به   يراد 

لفتح البنك(  موافقة  )وبموجب  العميل 

و/أو تشغيل أي حساب أو طلب خدمة

أي أداء  أو  تعليمات  إصدار  أو 

هذه في  عليها  منصوص  التزامات 
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or otherwise perform any of 

the obligations set out in 

these General Conditions or 

any Specific Conditions, in 

each case, on behalf of the 

Customer. 

الشروط العامة أو أي شروط خاصة، 

عن بالنيابة  الحال،  مقتضى  حسب 

العميل. 

  

Business Day: Any working day in KSA on 

which the Bank is open for 

business.  

المملكةيوم العمل:    في  عمل  يوم  أي  به  يراد 

العربية السعودية يفتح فيه البنك أبوابه

للعمل. 

ُ

 

Confidential 

Information: 

All information relating to the 

Customer that is, as a matter 

of law, custom or contract, 

confidential in nature 

provided that 

notwithstanding anything to 

the contrary in any other 

document, any information 

that: 

(a) is publicly available 

at the time it is 

provided or 

subsequently 

becomes publicly 

available other than 

as a result of a 

breach of a duty of 

confidentiality by the 

Bank; 

(b) was known to the 

Bank (without an 

obligation of 

confidentiality to the 

Customer) before its 

disclosure by the 

Customer; 

(c) is independently 

developed by the 

Bank without 

recourse to 

information 

disclosed to it by the 

Customer; or 

(d) is rightfully obtained 

on a non-confidential 

basis from a person 

other than the 

Customer, provided 

ويراد بها جميع المعلومات ذات الصلة   المعلومات السرية:  

بالعميل التي تكون سرية بطبيعتها، من  

أو  العرفية  أو  النظامية  الناحية 

يرد   عما  النظر  وبصرف  التعاقدية، 

أخرى   وثيقة  أي  في  ذلك  خالف 

شريطة أن تكون هذه المعلومات: 

ُ

ً

ً
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ً

ُ

ً

تقديمها )أ(  للعامة وقت   متاحة 

أو التي سوف تصبح الحقا  

ما  بخالف  للعامة  متاحة 

يكون نتيجة إلخالل بواجب 

السرية من قبل البنك؛ 

هذه  المعلومات )ب(  كانت 

أي   )دون  للبنك  معروفة 

التزام بالسرية للعميل( قبل 

قبل   من  عنها  اإلفصاح 

العميل؛ 

مستقل )ج( بشكل  تطويرها   تم 

من قبل البنك دون الرجوع  

المفصح   المعلومات  إلى 

عنها له من قبل العميل؛ أو  

نظاما  )د(  عليها  الحصول   تم 

على أساس غير السرية من 

العميل،  غير  شخص 

شريطة أال يكون البنك على  

علم بأن هذا الشخص ملتزم 

يتعلق   فيما  السرية  بالتزام 

بهذه المعلومات، 

تعتبر "معلومات سرية" ألغراض   ال 

لن   لذلك  ونتيجة  العامة  الشروط  هذه 

تخضع ألي واجب سري ة. 
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that the person is not 

known by the Bank 

to be bound by an 

obligation of 

confidentiality in 

relation to that 

information, 

shall not be considered 

“Confidential Information” for 

the purposes of these 

General Conditions and will 

therefore not be subject to 

any duty of confidentiality. 

Call Account: A Shariah compliant Account 

with the characteristics 

described in Clause 9 (Call 

Account). 

هو حساب مصرفي متوافق مع أحكام  حساب تحت الطلب 

الشريعة اإلسالمي ة ويتميز بالخصائص 

تحت  البند  9  )حساب  في  الواردة 

الطلب(  

Current Account: A Shariah compliant Account 

with the characteristics 

described in Clause 7  

(Current Account). 

هو حساب مصرفي متوافق مع أحكام  الحساب الجاري: 

الشريعة اإلسالمية ويتميز بالخصائص 

الواردة في البن د 7  )الحساب الجاري(. 

Debit Card: Any ATM or debit card, or 

any other card (excluding 

credit cards) which the Bank 

issues to the Customer to 

facilitate electronic access to 

the Customer’s Account.  

ويراد بها أي بطاقة ماكينة صراف آلي  بطاقات الخصم: 

أو بطاقة خصم أو أي بطاقة أخرى )ما 

من  الصادرة  االئتمان(  بطاقات  عدا 

الدخول   لتسهيل  للعميل  البنك 

اإللكتروني إلى حساب العميل. 

Delegate: Any agent, adviser, banker, 

broker, correspondent, 

dealer, nominee, market 

professional, contractor, 

custodian or other third party 

that the Bank may appoint to 

provide a Service, or 

facilitate the provision by the 

Bank of a Service, to the 

Customer. 

أو   المندوب:   مستشار  أو  وكيل  أي  به  يراد 

مصرف أو وسيط أو مراسل أو تاجر 

أو نائب أو خبير في السوق أو متعهد 

يعينه   قد  آخر  طرف  أي  أو  أمين  أو 

البنك لتقديم أي خدمة أو التسهيل على  

البنك تقديم أي خدمة إلى لعميل. 

Electronic Banking 

Services: 

Banking services made 

available over the telephone 

or a mobile phone, through 

the Bank's websites or 

through mobile banking 

applications which allow the 

Customer to access certain 

Services offered by the Bank 

through electronic means. 

الخدمات البنكية  

اإللكتروني ة: 

من  المتاحة  البنكية  الخدمات  بها  يراد 

خالل الهاتف األرضي أو المتنقل عبر 

الموقع اإللكتروني للبنك أو من خالل  

تطبيقات الخدمات البنكية عبر الهاتف  

بالوصول  للعميل  تسمح  التي  المتنقل 

إلى بعض الخدمات المقدمة من البنك 

من خالل الوسائل اإللكترونية. 

ُ

ُ

ُ
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FAB Group:  The Bank, its branches, any 

subsidiary or other person 

controlled by the Bank, or 

any person under common 

control with the Bank, in 

each case, whether directly 

or indirectly and whether 

inside or outside KSA.  

 ُ

 

  

 

 

 

مجموعة بنك أبو 

ظبي األول: 

 ويراد بها البنك أو فروعه أو أي كيان 

تابع أ و شخص آخر تحت سيطرة البنك

السيطرة تحت  آخر  شخص  أي  أو 

مقتضى  حسب  البنك،  مع  المشتركة 

غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  الحال، 

العربية المملكة  داخل  وسواء  مباشر 

السعودية أو خارجها.  

Joint Account: An Account held jointly in the 

name of either two or more 

natural persons or two or 

more legal persons as 

further described in Clause 6 

(Joint Account). 

ُ

ً

ويراد به أي حساب مملوك بالتضامن  الحساب المشترك: 

باسم أي اثنين أو أكثر من األشخاص 

من  أكثر  أو  اثنين  أو  الطبيعيين 

يرد   حسبما  االعتباريين  األشخاص 

البند  6  )الحساب  في  تفصيال 

المشترك(. 

 

KSA The Kingdom of Saudi 

Arabia. 

ُ المملكة العربية 

السعودية:  

يراد بها المملكة العربية السعودية.  

Late Payment 

Amount: 

An amount in respect of an 

unpaid amount for any 

period relating thereto, 

calculated in accordance 

with the formula mentioned 

in the applicable Specific 

Conditions.  

ُ

ً

ُ

غرامة السداد  

المتأخر: 

ويراد بها أي مبلغ غير مسدد عن أي 

وفقا   احتسابه  ويتم  بها،  تتعلق  مدة 

الخاصة   الشروط  في  الواردة  للصيغة 

المطبقة. 

Liabilities: All present and future 

indebtedness, liabilities and 

obligations (including 

(without limitation) any 

obligations owed by the 

Customer in connection with 

Clause  23 (Rates, Fees and 

Costs) and Clause  34 

(Indemnity and Limitation of 

Liability)) at any time owed 

by the Customer to the Bank 

or any other member of the 

FAB Group, both actual and 

contingent and whether   

incurred solely or jointly or as 

principal or surety or in any 

other capacity including any 

profit, cost price, deferred 

sale price, principal, rental, 

fee, cost, commission, Late 

Payment Amount, and all 

charges incurred thereon. 

ُ المديونات االلتزامات:  جميع  بها  ويراد 

الحالية   وااللتزامات  والمطلوبات 

ذلك )على سبيل   في  )بما  والمستقبلية 

مستحق  التزام  أي  الحصر(  المثال ال 

بالبند  23   يتعلق  فيما  العميل  على 

والبند   والتكاليف(  واألتعاب  )األسعار 

المسؤولية((   وحدود  34  )التعويض 

في أي وقت تكون مستحقة على العميل  

في  آخر  عضو  أي  أو  البنك  تجاه 

سواء  األول،  ظبي  أبو  بنك  مجموعة 

كانت  وسواء  محتملة  أم  فعلية  كانت 

أو   بالتضامن  أو  باالنفراد  مستحقة 

بصفة طرف أساسي أو ضامن أو بأي  

ربح  ذلك  أي  في  بما  أخرى  صفة 

وسعر تكلفة وسعر  بيع مؤجل وأصل  

عمولة   وأي  وتكلفة  ورسوم  وإيجار 

وغرامة السداد المتأخر  وجميع الرسوم 

المتكبدة عليها.  

 

Request: Any standard application or

request form (in any format

 

 

 ُ

  

ويراد به أي طلب نموذجي أو نموذجالطلب: 

أو إرساله  ويتم  صيغة  )بأي  طلب 
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and sent or received via any 

channel acceptable to the 

Bank) for opening an 

Account, subscribing to a 

particular Service or giving 

an instruction in the form 

prescribed by the Bank from 

time to time. 

استالمه عبر أي وسيلة مقبولة للبنك(  

بخصوص فتح حساب أو االشتراك في 

خدمة معينة  أو إصدار تعليمات بالشكل 

المحدد من قبل البنك من وقت آلخر. 

Savings Account: A Shariah compliant Account 

with the characteristics 

described in Clause 8 

(Savings Account). 

هو حساب مصرفي متوافق مع أحكام  حساب التوفير: 

الشريعة اإلسالمية ويتميز بالخصائص 

الواردة في البند 8 ) حساب التوفير(.  

SIMAH: The Saudi Credit Bureau 

established in KSA in 1423H 

(corresponding to 2002G), 

being the central credit 

bureau of KSA or any 

successor. 

الشركة السعودية 

للمعلومات االئتماني ة 

)سمة(:  

ويراد بها الشركة السعودية للمعلومات 

االئتمانية التي تم تأسيسها في المملكة  

عام  1423  في  السعودية  العربية 

هجريا )الموافق عام 2002 ميالديا(، 

للمعلومات  االتحاد  مكتب  باعتبارها 

االئتمانية في السعودية أو أي كيان تابع  

لها. 

Schedule of 

Charges: 

The Bank’s schedule of fees 

and charges or tariff board 

for Services as applicable 

from time to time and made 

available to the Customer. 

ويراد به ملحق أتعاب ورسوم البنك أو  ملحق الرسوم:  

المطبقة من وقت آلخر  دليل األسعار 

والمتاحة للعميل.  

Security Code: Any unique identification 

number (whether relating to 

an Account, Debit Card or 

otherwise) password, 

security information, 

biometric data, personal 

identification number or 

answer to a designated 

security question, in each 

case, whether generated by 

the Bank or selected by the 

Customer. 

ويراد به أي رقم تعريف مميز )سواء  رمز األما ن: 

أكان يتعلق بالحساب أو ببطاقة الخصم 

أو   مرور  كلمة  أو  ذلك(  غير  أو 

معلومات األمن أو البيانات البيوميترية  

أو رقم التعريف الشخصي أو اإلجابة  

حسب   معين،  أمني  أي  سؤال  على 

مقتضى الحال، سواء كان صادرا عن  

البنك أو من اختيار العميل.  

Service: Any product or other service 

offered by the Bank to the 

Customer at any time.  

يقدمها  الخدمة:   خدمة  أو  منتج  أي  بها  ويراد 

البنك إلى العميل في أي وقت. 

Shariah: The rules, principles and 

parameters of Islamic law as 

interpreted by the Bank's 

Shariah Supervisory Board. 

اإلسالمية   الشريعة:  الشريعة  قواعد  بها  يقصد 

تفسرها  حسبما  ومعاييرها  ومبادئها 

الهيئة الشرعية التابعة للبنك.  

Specific 

Conditions: 

Any terms and conditions 

governing a specific Service, 

which are supplemental to 

يراد بها أي أحكام أو شروط تنظم أي  الشروط الخاصة:  

خدمة خاصة، سواء كانت تكميلية لهذه 

في   ترد  قد  والتي  العامة،  الشروط 

ُ

ًً

ُ

ُ

ُ

ً

ُ

ُ

ُ
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these General Conditions, 

and which may be set out in 

application forms, account 

mandates, advertisements, 

notices, brochures, 

schedules, master 

agreements or such other 

documents that the Bank 

may specify or otherwise 

make available to the 

Customer. 

نماذج الطلبات أو صالحيات الحساب 

أو  اإلخطارات  أو  اإلعالنات  أو 

االتفاقيات   المالحق  أو  أو  النشرات 

الرئيسية أو أي وثيقة أخرى قد يحددها 

البنك أو يوفرها للعميل.  

Term Deposit 

Account: 

A Shariah compliant Account 

with the characteristics 

described in Clause 10  

(Term Deposit Account) and 

any applicable Specific 

Conditions. 

حساب متوافق مع أحكام الشريعة مع حساب وديعة ألجل: 

البند  10   في  الموضحة  الخصائص 

شروط   وأي  ألجل (  وديعة  )حساب 

محددة قابلة للتطبيق.  

 

URCP: The Unified Register of 

Commercial Pledges 

established and operated by 

the Saudi Arabian Ministry of 

Commerce and Investment 

pursuant to the Commercial 

Pledge Law No. M/86 dated  

08/08/1439H (corresponding 

to 24/04/2018G) or any 

successor. 

ُ

ً

ً

السجل الموحد  

للرهون التجارية: 

للرهون   الموحد  السجل  به  يراد 

وزارة  وتديره  أنشأته  الذي  التجارية 

بموجب  السعودية  التجارة واالستثمار 

رقم:م/86   التجاري  الرهن  نظام 

بتاريخ  1439/08/08  هجريا 

)الموافق  2018/04/24  ميالديا( أو  

أي كيان تابع لها. 

 

VAT Any: 

(a) value added tax 

imposed in KSA from 

time to time; 

(b) tax imposed in 

compliance with 

VAT Law published 

on 4/11/1438H 

(corresponding to 

28/7/2017G) and its 

implementing 

regulations or any 

other tax of a similar 

nature imposed in 

KSA from time to 

time; and  

(c) other tax of a similar 

nature imposed in 

any GCC Member 

State in substitution 

ضريبة القيم ة 

المضافة: 

ويراد بها: ُ

مضافة  )أ(  قيمة  ضريبة   أي 

العربية   بالمملكة  تفرض 

السعودية من حين آلخر؛ 

ُ

وفقا  )ب( تفرض   أي  ضريبة 

ضريبة  القيمة   لنظام 

بتاريخ   المنشور  المضافة 

1438/11/4  هجري 

)الموافق  2017/07/28  

التنفيذية  ولوائحه  ميالدي( 

أو أي ضريبة أخرى ذات 

تفرض   مماثلة  طبيعة 

السعودية   العربية  بالمملكة 

من حين آلخر؛ و 

ً ُ

ُ

ذات  )ج( أخرى  ضريبة    أي 

بأي   تفرض  مماثلة  طبيعة 

مجلس   دول  من  دولة 

التعاون الخليجي كتعويض  

عن، أو تجمع باإلضافة إلى  

إليها   المشار  الضريبة  تلك 

ُ

ُ
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for, or levied in 

addition to, such tax 

referred to in 

paragraphs (a) or 

(b) above, or 

imposed elsewhere. 

)ب(   أو  )أ(  الفقرة  في 

في  تفرض  التي  أو  أعاله، 

أي مكان آخر. 

 ُ

 
 

Unless a contrary indication appears, any 

reference in these General Conditions or any 

Specific Conditions to: 

ما لم يذكر خالف ذلك، أي إشارة في هذه الشروط العامة أو أي 

 شروط خاصة إلى:  

(a) “assets” includes present and future 

properties, revenues and rights of 

every description; 

" تتضمن الممتلكات والعوائد والحقوق  األصول")أ( 

بأنواعها الحالية والمستقبلية؛ 

 

 

(b) the “Bank” or the “Customer” shall be 

construed so as to include their 

respective successors in title 

(including, without limitation, 

successors by merger or by operation 

of law), permitted assigns and 

permitted transferees; 

"  العميل" أو "البنك)ب( يندرج تحت اإلشارة إلى "

اإلشارة إلى خلفائهم في الملكية )بما في ذلك،  

على سبيل المثال ال الحصر، الخلفاء عن طريق 

لهم  والمتنازل  بموجب  النظ ام(  أو  الدمج 

والمحال إليهم؛ 

 

(c) a “communication” to be made or 

delivered in connection with a Service 

shall be construed so as to include an 

instruction, direction, notice, demand, 

document or other information to be 

made or delivered in connection with 

such a Service; 

إلى أي " مقرر  مراسلة)ج( يندرج تحت اإلشارة   "

إرسالها أو تقديمها بشأن أي خدمة اإلشارة إلى 

أي تعليمات أو توجيهات أو إخطار أو مطالبة  

المقرر   من  أخرى  معلومات  أي  أو  وثيقة  أو 

إرسالها أو تقديمها فيما يتعلق بأي خدمة من هذا  

القبيل؛ 

 

(d) the “Customer” shall be construed so 

as to include the Customer’s 

Authorised Signatories and, in 

circumstances where the relevant 

Account is a Joint Account, the 

“Customer” shall be construed as a 

reference to all Joint Account holders;  

" اإلشارة إلى  العميل)د(  يندرج تحت اإلشارة إلى "

الحاالت   العميل، وفي  بالتوقيع عن  المفوضين 

فإن  مشتركا  حسابا  الحساب  هذا  يكون  التي 

" إلى  أصحاب  العميلاإلشارة  جميع  تشمل   "

الحساب المشترك؛ 

 

(e) a “document” is a reference to the 

same as amended, varied, 

supplemented, replaced or restated in 

any manner from time to time, in each 

case as interpreted by the Bank; 

وثيقة الوثيقة)ه(   " أي  إلى  اإلشارة  بها  يراد   "

حسبما يطرأ عليها من تعديل أو  تغيير أو إضافة 

بأي طريقة ومن   إعادة صياغة  أو  استبدال  أو 

لما   وفقا  الحال  مقتضى  حسب  آلخر،  وقت 

يفسره البنك ؛ 

 

(f) a “person” includes any individual, firm, 

company, corporation, government, 

state or agency of a state or any 

association, joint venture, consortium, 

partnership, sole proprietor or other 

" أي فرد أو شركة الشخص)و(  يقصد بمصطلح "

أو مؤسسة أو حكومة أو دولة أو جهة حكومية 

أو أي جمعية أو اتحاد شركات أو شركة تضامن  

أو مشروع مشترك أو شراكة أو مالك فرد أو  

أي كيان آخر )سواء أكان له شخصية اعتبارية 

مستقلة أم ال( ؛ 

 

ُ

ً ً

ُ

ً

ُ
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entity (whether or not having a 

separate legal personality);  

(g) a “regulation” includes any regulation, 

rule, official directive, requirement or 

guideline (whether or not having the 

force of law) of any governmental, 

intergovernmental or supranational 

body, agency, department or of any 

regulatory, self-regulatory or other 

authority or organisation;  

 

" تتضمن أي الئحة أو قاعدة أو توجيه  اللوائح)ز( " 

رسمي أو متطلبات أو إرشاد )سواء كانت أو لم 

تكن لها قو ة النظام( صادر عن أي هيئة أو جهة  

أو دائرة حكومية أو شبه حكومية أو فو ق وطنية 

مؤسسة  أو  سلطة  أو  دائرة  أو  هيئة  أي  أو 

أو   سلطة  أي  أو  التنظيم،  ذاتية  أو  تنظيمية 

مؤسسة أخرى؛ 

(h) a provision of “law” is a reference to any 

applicable local or foreign law, 

regulation, ordinance, decree or treaty 

as amended or re-enacted;  

 

"  النظام")ح(  تشمل اإلشارة إلى أي حكم من أحكام 

أو  الئحة  أو  مطبق  أجنبي  أو  محلي  نظام  أي 

قرار أو مرسوم أو معاهدة حسبما يتم تعديله أو 

إعادة تشريعه من جديد؛  

ُ

(i) the Bank being required to make a 

decision or determination, take any 

action, express an opinion, satisfy 

itself, or exercise a right or remedy 

shall be a reference to any such action 

being taken by the Bank in its sole and 

absolute discretion; and 

 

)ط(   تعد اإلشارة إلى مطالبة البنك باتخاذ قرار أو  

إبداء  أو  إجراء  اتخاذ أي  أو  ما  أمر  في  البت 

رأي أو االقتناع بنفسه أو ممارسة حق أو تدبير 

اتخذه البنك  الذي  هي إشارة إلى ذلك اإلجراء 

ًوفقا لتقديره المطلق؛ و  

(j) a time of day is a reference to Riyadh 

time.  

توقيت  إلى  إشارة  الوقت  إلى  اإلشارة  )ي( وتعد 

الرياض. 
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