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 Bank Accounts’ Terms and Conditions شروط الحسابات البنكیةو أحكام
ً على كافة حساباتنا  نوافق على سریان األحكام والشروط المبینة تالیا
المفتوحة سابقا أو التي قد تفتحونھا مستقبال بناًء على طلبنا، حتى لو تم 

ة على فتحھا باسمنا عند حصولنا على أیة تسھیالت أو خدمات مصرفی
اختالف أنواعھا ومسمیاتھا بالقدر الذي ال تتعارض فیھ مع العقود 

 Sوالشروط الخاصة لتلك التسھیالت أو الخدمات

We hereby confirm and agree that the terms and 
conditions  below  shall apply to all account(s) opened  
in our name, whether now or in the future, at our 
request or upon receiving any facilities or services as 
long as they are not in conflict with the contracts, 
terms and conditions of such facilities or services. S 

 

 التعریف والتفسیر:
یكون للكلمات والعب�ارات التالی�ة المع�اني المخصص�ة لھ�ا  -أ. التعریف:

 دناه ما لم یقتضي السیاق خالف ذلك: أ

Definitions and Interpretations: 
A. The following words and expressions shall have the 

meanings designated below unless the context requires 
otherwise: 

 البنك العربي ش م ع بكافة فروعھ في المملكة والخارج. البنــــك : •
 
الشخص الطبیعي أو المعنوي الموقع على ھذه األحكام  یـــل :العم •

 والشروط.
الیوم الذي یفتح فیھ البنك أبوابھ للعمالء ویقدم فیھ خدماتھ  یوم العمــل : •

 في المملكة.
ھي اوقات عمل البنك الرسمیة او حدود الوقت  ساعات العمل: •

یقرره وفق ما  (cut-off time)معامالت البنكیة المخصصة لبعض ال
 البنك او البنك المركزي او الجھات الرقابیة المختصة.

 
 .مملكة البحرین المملكة: •
 المركزي. مصرف البحرین البنك المركزي: •
ھي الجھات الرسمیة في أي دولة یتم فیھا أو من  الجھات الرقابیة: •

خاللھا أي من المعامالت البنكیة المتعلقة بالحساب والتي تتمتع بموجب 
الدولة بصالحیات مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة  قوانین تلك

واإلشراف علیھا وعلى كافة المعامالت البنكیة التي تجریھا لغایات 
ضمان التزامھا بالقانون وتشمل على سبیل المثال ال الحصر البنوك 

 المركزیة ومؤسسات النقد واالحتیاط والمحاكم وما شابھھا. 
 
الحسابات البنكیة ھذه والخاصة  أحكام وشروط األحكام والشروط: •

وأي من  بعمالء إدارة األعمال المصرفیة للشركات والمؤسسات المالیة
 إن وجدت. تعدیالتھا

 

ھو الشخص المفوض من قبل العمیل وفق نظامھ  المفوض بالتوقیع: •
األساسي واإلجراءات المحددة في القانون لتمثیل العمیل أمام البنك 

عامة أو وكالة أو تفویض  جمعیةارة أو سواء بموجب قرار مجلس اد

• Bank: Arab Bank PLC and all its branches in the 
Kingdom and abroad. 

• Customer: The natural or legal person signing these 
terms and conditions. 

• Working Day: The day on which the Bank is open for 
business in the Kingdom. 

• Working Hours: The official working hours of the 
Bank or the cut-off time for some Banking 
Transactions as determined by the Bank, or the 
Regulatory Authorities. 

• Kingdom: The Kingdom of Bahrain. 
• Central Bank: The Central Bank of Bahrain. 
• Regulatory Authorities: The official authorities of 

any country in/through which any Banking 
Transactions related to the Account take place and 
which have the powers by Law to control and 
supervise banks and financial institutions to ensure 
their compliance with the Law, which include, but not 
limited to, central banks, monetary authorities, 
reserves, courts and the same.  

• Terms and Conditions: This Bank Accounts’ Terms 
and Conditions related to the customers of Corporate 
and Institutional Banking and any of its amendments, if 
any. 

• Authorized Signatory: The person authorized by the 
Customer in accordance with its articles of association 
and the procedures specified in the Law to represent 
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وما شابھھا. وفي حال المؤسسة الفردیة یكون المفوض بالتوقیع ھو 
مالك المؤسسة أو من یفوضھ حسب األصول بتمثیل المؤسسة أمام 

 البنك. 
 
  

كافة القوانین واألنظمة والتعلیمات وما استقرت علیھ  القانون: •
كة وأي تعمیمات صادرة عن األعراف واجتھادات المحاكم في الممل

البنك المركزي والجھات المختصة حسب ما یتم تعدیلھ من حین إلى 
آخر. كما ویشمل كافة القرارات الدولیة واإلقلیمیة الواجبة التطبیق في 
المملكة أو أي قوانین أو قرارات تصدرھا الدول األخرى أو المنظمات 

ره المطلق بأنھا واجبة الدولیة واإلقلیمیة والتي یرى البنك وفق تقدی
 التطبیق على أي من المعامالت البنكیة. 

 
الحساب أو الحسابات البنكیة المفتوحة أو التي ستفتح للعمیل  الحساب: •

 لدى البنك أیا كان نوعھا أو عملتھا.
 
ھي المؤسسة المملوكة من قبل شخص طبیعي  المؤسسة الفردیة: •

 قلة عن شخصیة مالكھا.(فرد) واحد وال تتمتع بشخصیة اعتباریة مست
ھي العمالت الرقمیة غیر الصادرة عن الجھات  العمالت االفتراضیة: •

الرسمیة المخولة بموجب القانون بإصدار العمالت وطرحھا للتداول 
 . Bitcoin, Ethereum, Rippleومنھا على سبیل المثال ال الحصر 

وھو صیغة مطورة لرقم : )IBANرقم الحساب البنكي الدولي ( •
حساب البنكي  مبني على مواصفات حسب المعاییر الدولیة الخاصة ال

بأرقام الحسابات بما یحقق تمییزا دولیا لرقم الحساب البنكي یمكن 
  األنظمة البنكیة من قراءة رقم الحساب بسرعة ودقة وسھولة .

 
 
ھي الرسالة التي تتضمن تعلیمات وأوامر خاصة  : رسالة السویفت •

ت البنكیة التي یتم تبادلھا بین البنوك والمؤسسات بالحسابات والمعامال
المالیة بمستوى عالي من الثقة واألمان والسرعة من خالل نظام 

 جمعیة االتصاالت المالیة العالمیة بین البنوك. االتصال الخاص ب
 
 
وھو الحساب الذي یكون رصیده دائن لدى البنك ولم :  الخامدالحساب  •

إیداع بعد انقضاء المدة المحددة  في یحصل علیھ أي حركة سحب أو 
ھذه األحكام والشروط أو من قبل البنك المركزي حسب نوع الحساب 
مع تعذر إمكانیة االستدالل على وجود صاحب الحساب من خالل 

the Customer before the Bank, either by decision of a 
board of directors, a general assembly, Power of 
Attorney, Authorization or the same. In the case of 
Sole Proprietorship, the authorized signatory shall be 
the owner of the Sole Proprietorship or any other 
person duly authorized by the owner to represent the 
Sole proprietorship before the Bank.  

• Law: All laws, regulations and instructions, as well as 
the custom and jurisprudence of the Kingdom courts 
and any circulars issued by the Central Bank and the 
competent authorities, as amended from time to time. It 
also includes all international and regional decisions 
applicable in the Kingdom or any laws or resolutions 
issued by other countries or international and regional 
organizations which the Bank, in its sole and absolute 
discretion, considers to be applicable to any Banking 
Transactions.  

• Account: Bank account(s) of any type or in any 
currency, opened or to be opened for the Customer 
with the Bank. 

• Sole Proprietorship: An unincorporated business 
owned by an individual (natural person), and has no 
independent legal entity. 

• Virtual Currency: The digital currencies which are 
not issued by official authorities entitled by Law to 
issue currencies and put into circulations, including but 
not limited to Bitcoin, Ethereum, and Ripple.  

• IBAN: An improved Account Number based on 
international standards to achieve international 
recognition of the Account Number allowing banking 
systems to read the Account Numbers quickly, 
accurately and easily. 

• SWIFT Message: The message that includes 
instructions and special orders related to Accounts and 
Banking Transactions which is exchanged among 
banks and financial institutions through Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
network in trusted, fast and safe manner.  

• Dormant Account: A credit balance Account on 
which there have been no deposit or withdrawal 
transactions for the period specified in these Terms and 
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 تعامالتھ األخرى مع البنك وبعد استنفاذ كافة وسائل االتصال بھ .
 
األوامر واالستفسارات كافة المعامالت والطلبات والمعامالت البنكیة:  •

التي یجریھا العمیل على حساباتھ لدى البنك أو التي یجریھا البنك على 
حسابات العمیل سواء بناء على طلب العمیل أو وفق ما یتطلبھ القانون 
وحسن ادارة الحساب وسواء كانت تتم بصورة الكترونیة أو ورقیة أو 

بیل المثال ال بأي وسیلة أخرى وتشمل المعامالت البنكیة على س
الحصر معامالت السحب واالیداع والتحویل والصرف وتحویل 

 العمالت والتسھیالت المصرفیة وكل ما یتعلق بھا من عملیات. 
 
منظم أمام موظف رسمي من العمیل ھي تفویض رسمي الوكالة :  •

مختص یصادق على صحة التوقیع ومصادق من الجھات الرسمیة 
وجبھا العمیل بتوكیل من ینوب عنھ المختصة حسب األصول یقوم بم

في تسییر معامالتھ البنكیة وفق الصالحیات المخولة والحدود المقررة 
 في نص الوكالة.

 
ھو تفویض غیر رسمي من العمیل وغیر منظم من قبل  التفویض: •

موظف رسمي مختص وغیر مصادق علیھ من الجھات الرسمیة 
عنھ في تسییر  المختصة یقوم بموجبھ العمیل بتفویض من ینوب

معامالتھ البنكیة وفق الصالحیات المخولة والحدود المقررة في نص 
 التفویض. 

وھو رقم الحساب البنكي الذي یخصصھ البنك للعمیل  رقم الحساب : •
والذي یتوجب على العمیل استخدامھ بكامل مكوناتھ في تعامالتھ 

  ب .بالحساب ویشمل رقم تعریفي موحد للعمیل والفرع ونوع الحسا
 
 
ھي قائمة العمالء الذین یتم إعادة أي من قائمة الشیكات المرتجعة :  •

الشیكات المحررة من قبلھم ألي سبب من األسباب التي یحددھا البنك 
المركزي ومنھا عدم وجود رصید أو عدم كفایتھ أو نتیجة طلب وقف 

 .صرف الشیك بصورة مخالفة للقانون أو نتیجة إغالق  الحساب
و  2018لسنة  30القانون رقم یة البیانات الشخصیة البحریني: قانون حما

تعدیالتھ، و الذي یعنى بحمایة األفراد والبیانات الشخصیة العائدة لھم عن 
طریق وضع إطار قانوني یحدد طرق وسبل الولوج إلى البیانات والحصول 

التي في  علیھا ومعالجتھا بطریقة تمنح األفراد الثقة في كل ما یتعلق ببیاناتھم
 .حوزة الشركات والمؤسسات ولكي تتم إدارتھا بشكل دقیق وحدیث وآمن

 
 

 
 

إضافة / إلغاء كشف الحساب واالشعارات  تعریفات خاصة بخدمة 

Conditions or by the Central Bank according to the 
account type, with inability to reach the account holder 
through other transactions or any means of 
communication. 

• Banking Transactions: All transactions, applications, 
orders and inquiries made by the Customer on the 
Account(s) or by the Bank on the Customer's 
Account(s) either at the request of the Customer or as 
required by Law and proper management of the 
Account and whether they are carried out 
electronically, by paper or any other means including, 
but not limited to, withdrawals, deposits, transfers, 
exchanges, credit facilities and all related operations.  

• Power of Attorney: An official authorization from the 
Customer prepared before a competent official that 
certifies the validity of the signature, and is duly 
authenticated by the competent authorities under which 
the Customer appoints a representative to handle Bank 
Transactions on his behalf in accordance with the 
powers and limits prescribed in the text of the Power of 
Attorney. 

• Authorization: An unofficial authorization from the 
Customer that is not certified by  competent official 
authorities under which the Customer delegates a 
representative to conduct Banking Transactions in 
accordance with the powers and limits prescribed in 
the text of the Authorization.  

• Account Number: The account number assigned by 
the Bank to the Customer, which the Customer shall 
use entirely in all transactions and which includes 
unified identification number for the Customer, branch 
and the Account type.  

• List of Returned Checks: The list of customers whose 
checks are returned for any reason determined by the 
Central Bank, including lack of funds, insufficient 
funds, account closure, or a request to stop check 
payment contrary to the Law.  

• The Bahraini Personal Data Protection Law: Law No. 
(30) of 2018 and its updates, with respect to personal 
data protection. The Law aims to protect the rights 
and freedoms of individuals and their personal data, 
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 : البرید االلكتروني (الكترونیا) عن طریق 
 

شكل نموذج الكتروني ویتم على  یصدركشف حساب یعني  :""كشف حساب الكتروني
 .العمیل عبر البرید اإللكترونيإرسالھ إلى ملف 

 
إستالم  لغایات البنك الذي قام العمیل بتسجیلھ لدىعنوان الیعني  :العنوان البریدي""

 .كشوفات الحسابات الورقیة
 

من التي یتم اختیارھا من قبل البنك (حسب الحالة) تعني كلمة السر  :"كلمة السر"
 كیقدمھا البنوقت آلخر للحصول على الخدمات التي 

 
ھو البرید اإللكتروني المسجل لدى البنك حسب البیانات في ملف البرید اإللكتروني: 

 العمیل.
 
 

عن طریق البرید  واالشعارات الكترونيتعني إرسال كشف الحساب  :الخدمة"
 .اإللكتروني

 
والتي  التي تمت على الحساب/الحسابات كشف یبین جمیع الحركات :"كشف الحساب"

وال تتضمن التقاریر أو الرسائل أو السجالت أو  العنوان البریديیتم إرسالھا على 
أیة إشعارات تتعلق بأي من حساب/حسابات العمیل أو منتج / منتجات أو اإلقرارات 

   یقدمھا البنك.
 
 

الھواتف النقالة وأجھزة الكمبیوتر  تتضمن :معدات االتصاالت السلكیة والالسلكیة"
 أو أي وسیلةوالمساعدات الرقمیة الشخصیة  مكتبیة،الأجھزة الكمبیوتر  ،ةالمحمول

 إطالع العمیل على الخدمةأو /الستالم وإلكترونیة أخرى و / أو المعدات المستخدمة 
 .حسب الحال

 
 

 یتم تفسیر األحكام والشروط وفق اآلتي: -ب. التفسیر:
 
 الكلمات المفردة تشمل الجمع والمثنى والعكس صحیح. •
 المؤنث والعكس صحیح. الكلمات المذكرة تشمل •
اإلشارة إلى أي قانون أو عقد أو أحكام وشروط یتضمن اإلشارة إلى  •

ذلك القانون أو العقد أو األحكام والشروط وفق ما یتم تعدیلھ من حین 
 إلى آخر.

اإلشارة إلى أي مادة أو بند أو فقرة أو ملحق ھو إشارة إلى مادة أو بند  •
 ق باألحكام والشروط. أو فقرة أو ملحق وارد ضمن أو متعل

عناوین المواد والفقرات والبنود الواردة في األحكام والشروط ھي  •
 لغایات تسھیل الرجوع إلیھا وال یجب أن تؤثر في تفسیر مضمونھا.

اإلشارة إلى أي شخص أو ھیئة في األحكام والشروط تشمل خلفة العام  •

by establishing a legal framework that defines the 
methods and means of processing data in a way that 
gives individuals confidence in all matters concerning 
their data handled by companies and organizations, 
and to be managed in an accurate, up-to-date and 
secure manner. 

  
 
 
 
Definitions  for eStatements and eAdvices Service 
through – Email Address 
 
E-Statement " an account statement issued in an electrical form and sent 
to the Customer’s file through the e-mail address. 
 
"Mailing Address" means the address which the Customer has 
registered with the Bank for the purpose of receiving the paper account 
statements. 
"Password" means the password set by the Bank (as the case may be) 
from time to time to access the services provided by the Bank. 
 
Email address:  is the email address registered with the Bank according 
to details mentioned in the Customer’s file. 
 
 
Service: means sending the account eStatement and eAdvices through 
the email address. 
 
"Account Statement" a statement shows all transactions made to 
account(s) and sent to the Customer’s mailing address. These 
statements do not include reports, correspondences, records, 
acknowledgments or any notices related to any of the Customer’s 
account(s) or product(s) offered by the Bank, 
 
"Telecommunications equipment" shall include references to mobile 
telephones, laptop computers, desktop PCs, pocket PCs, personal digital 
assistants or any other electronic media and/or equipment used to 
receive and/or view the Service as the case may be. 
 

B. Interpretation: The Terms and Conditions are 
interpreted as follows: 
• Words importing the singular shall include the plural 

and vice versa. 
• Words importing any gender shall include both 
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 والخاص. 
ا یتم تعدیلھ أو استبدالھ اإلشارة إلى أي قانون تشمل ذلك القانون حسب م •

 من حین آلخر.
ً للتوقیت المعتمد  • اإلشارة إلى وقت محدد ھو إشارة إلى الوقت وفقا

 .المنامةلمدینة 
اإلشارة إلى یوم أو شھر أو سنة محددة ھو إشارة إلى ذلك الیوم أو  •

 الشھر أو السنة وفقاً للتقویم المیالدي. 
نة یعني أن الیوم أربعة اإلشارة إلى الیوم واالسبوع والشھر والس •

ً والسنة  وعشرون ساعة واألسبوع سبعة أیام والشھر ثالثون یوما
 ثالثمائة وخمسة وستون یوماً.   

genders. 
• Reference to any contract, terms and conditions 

includes references to that Law, contract, terms and 
conditions as amended or replaced from time to time. 

• Reference to any article, item, paragraph or appendix is 
a reference to article, item, paragraph or appendix 
contained within or in connection with these Terms 
and Conditions.  

• Article headings are for convenience only and shall be 
ignored in construing these Terms and Conditions. 

• Reference to any person or entity in the Terms and 
Conditions shall include references to its respective 
successors, permitted transferees and permitted 
assigns.  

• Reference to any Law shall include reference to that 
Law as amended or replaced from time to time. 

• Reference to a specific time includes a reference to the 
time of Manama City. 

• Reference to a specific day, month or year includes 
reference to that day, month, or year in the Gregorian 
calendar.  

• Reference to day, week, month and year means that the 
day is twenty-four hours, the week is seven days, the 
month is thirty days, and the year is three hundred and 
sixty-five days.   

  Opening Accounts   فتح الحسابات  
یلتزم العمی�ل بتزوی�د البن�ك بكاف�ة الوث�ائق الالزم�ة لغای�ات اثب�ات   .1

شخص��یتھ وتحدی��د المفوض��ین ب��التوقیع عن��ھ ونط��اق ص��الحیاتھم 
ویش���مل ذل���ك عل���ى س���بیل المث���ال ال الحص���ر ش���ھادة التس���جیل، 

وش���ھادة المفوض���ین ب���التوقیع وعق���د  وش���ھادة االس���م التج���اري
 التأسیس والنظام األساسي وقرارات مجلس اإلدارة والوكاالت.  

The Customer shall provide the Bank with all the 
necessary documents to prove its identity and to 
specify the Authorized Signatories and their powers, 
including, but not limited to, the Registration 
Certificate, Trade Name Certificate, Certificate of 
Authorized Signatories, Memorandum of 
Incorporation, Articles of Association, Board 
Decisions and Powers of Attorney.  
 

1.  

ا تطبی�ق یحق للبنك وفق تقدیره المطلق وفي أي وقت یراه مناس�ب  .2
إج��راءات العنای��ة المھنی��ة ألغ��راض التحق��ق م��ن ھوی��ة العمی��ل 
والش���ركاء فی���ھ والم���الكین الحقیقی���ین واإلداری���ین والمفوض����ین 
بالتوقیع وكافة األطراف المرتبطة بأي معاملة بنكیة یق�وم بھ�ا أو 
یس��تفید منھ��ا العمی��ل والغ��رض منھ��ا والعالق��ة فیم��ا ب��ین أطرافھ��ا 

 ت إضافیة بھذا الخصوص.وطلب أي وثائق أو معلوما

The Bank may at any time apply due diligence 
procedures to verify the identity of the Customer, its 
partners, actual owners, managers, Authorized 
Signatories, all parties of a Banking Transaction 
made by the Customer or benefiting from its purpose 
and the relationship between its parties. 
Additionally, the Bank may request additional 
documents or information in this regard. 
 

2.  
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بتزوید البنك بكافة الوثائق والمعلومات التي یطلبھ�ا  یلتزم العمیل  .3
حس��اب م��ن ت��اریخ توقی��ع طل��ب ف��تح العش��رة أی��ام خ��الل البن��ك 

واألحك��ام والش��روط وبخ��الف ذل��ك یح��ق للبن��ك اعتب��ار العمی��ل 
مس��تنكفاً ع��ن ف��تح الحس��اب وانھ��اء كاف��ة إج��راءات ف��تح الحس��اب 

أو  برص��ید الحس��اب إن وج���د  وتحری��ر ش��یك لص��الح العمی���ل
 بالطریقة التي یراھا البنك مناسبة.

The Customer shall provide the Bank with all 
documents and information required by the Bank 
within Ten days from the date of signing the 
Account Opening Application and the Terms and 
Conditions. Otherwise, the Bank shall have the right 
to cancel the account opening procedures and 
provide the Customer with a check of the available 
account balance (if any) or in any other way the  
Bank may deem appropriate 
 

3.  

إن قی��ام العمی��ل ب��التوقیع عل��ى ھ��ذه األحك��ام والش��روط ال یعن��ي   .4
التزام البنك بفتح الحسابات البنكی�ة للعمی�ل حی�ث یبق�ى ق�رار ف�تح 
الحس��اب معلق��اً إل��ى ح��ین اس��تكمال كاف��ة الوث��ائق المطلوب��ة لف��تح 
الحس���اب واس���تكمال كاف���ة الموافق���ات اإلداری���ة الالزم���ة حس���ب 

ف�تح الحس�اب وتاریخ�ھ ورقم�ھ األصول ویتم ابالغ العمیل بقرار 
خطیاً على عنوانھ المعتمد لدى البنك أو بأي طریقة اخ�رى یتف�ق 

 علیھا.

The Customer’s signature on these Terms and 
Conditions does not obligate the Bank to open the 
Account(s). The decision to open the Account 
remains suspended until receiving all the required 
documents and obtaining the necessary 
administrative approvals. The Bank shall notify the 
Customer by written notice of the Account opening, 
approval date and Account Number to the address 
maintained with the Bank or in any other method 
agreed upon. 
 

4.  

یفتح الحساب باسم العمیل حسب اسمھ الوارد في ش�ھادة تس�جیلھ   .5
الصادرة عن الجھات الرسمیة أو ش�ھادة تس�جیل االس�م التج�اري 
المقترن باسم مالكھ، ویجوز التعام�ل باس�م العمی�ل المت�رجم عل�ى 

 مسؤولیة العمیل بموافقة البنك وفقاً لتقدیره المطلق. 

The account shall be opened in the name of the 
Customer as mentioned in the Registration 
Certificate issued by the official authorities or the 
Trade Name Registration Certificate associated with 
the name of its owner. Translated name can be used 
at the Customer’s absolute responsibility and subject 
to the Bank’s discretion.  

5.  

  .The customer cannot open a saving account.  6 ال یحق للعمیل فتح حسابات توفیر.  .6
عن یقل معدل الرصید  الشھري للحساب الجاري ال یجب  أن   .7

أو ما  خمسة آالف دینار بحرینيدینار بحریني)  5000مبلغ (
، وفي حال كان معدل الرصید الشھري اقل من ذلك یعادلھا 

دنانیر بحریني)  5بواقع (تیفاء عمولة باسیكون للبنك الحق 
 ً ضریبة القیمة المضافة باإلضافة الى   , خمسة دنانیر بحریني شھریا

)VAT(. 
 

The average monthly balance of the current 
account shall not be less than BHD 5,000 
(Bahraini Dinars Five Thousands) or 
equivalent  . In case of the average monthly 
balance was less than the mentioned 
amount, the Bank shall have the right to 
charge you an amount of BHD 5 (five 
Bahraini Dinars) per month plus VAT. 

7.  

 Authorized Signatories التواقیع المعتمدة على الحسابات   
البن��ك بنم��وذج توقیع��ھ المعتم��د  یلت��زم المف��وض ب��التوقیع بتزوی��د  .8

 لغایات تشغیل الحساب.
The Authorized Signatory shall provide the Bank 
with its approved specimen for the purpose of 
operating the account. 

8.  
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إن ورود اس����م أي ش����خص ف����ي أي وكال����ة أو ش����ھادة رس����میة   .9
تنفی��ذ أي أم��ر ی��رد كمف�وض ب��التوقیع ع��ن العمی��ل ال یل��زم البن��ك ب

إلیھ من ھذا المف�وض بخص�وص أي م�ن حس�ابات العمی�ل م�ا ل�م 
یكن لھذا المفوض توقیع رسمي محفوظ لدى البن�ك وف�ق نماذج�ھ 

 المعتمدة.  

Having the name of any person as an Authorized 
Signatory in any Power of Attorney or official 
certificate does not oblige the Bank to execute any 
transaction received from this Authorized Signatory 
regarding any of the Customer’s Accounts unless 
such Authorized Signatory has a specimen signature 
kept with the Bank on its approved forms.  

9.  

وكالة حتى وإن ك�ان توقی�ع للبنك ودون التزام علیھ أن یعتمد أي   .10
المف��وض ب��التوقیع غی��ر مط��ابق لنم��وذج التوقی��ع المحف��وظ ل��دى 

 البنك.

The Bank may accept any Power of Attorney even if 
the signature of the Authorized Signatory does not 
match the signature specimen kept by the Bank. 

10.  

ض طالم��ا ل��م ی��تم التوقی��ع علی��ھ أم��ام یح��ق للبن��ك رف��ض أي تف��وی  .11
 موظف البنك المختص.

The Bank may refuse any Authorization as long as it 
has not been signed before any of the Bank’s 
officers. 

11.  

ال یشترط أن یص�رح المف�وض ب�التوقیع ع�ن ص�فتھ عن�د التوقی�ع   .12
 ت العمیل. على المعامالت البنكیة متى كان محلھا حسابا

The Authorized Signatory is not required to reveal 
its capacity when signing Banking Transactions 
related to the Customer’s Accounts.  

12.  

في حال تحدید صالحیات المف�وض أو الوكی�ل بس�قف مح�دد ف�إن   .13
ع ھ���ذا الس���قف یتعل���ق بالعملی���ة البنكی���ة الواح���دة وال یعتب���ر توقی���

المفوض بالتوقیع على أكثر من عملیة بنكیة ولو في نفس الوق�ت 
ونفس الموضوع تجاوزاً لھذه الصالحیات في حال ك�ان مجم�وع 
ھ���ذه العملی���ات یتج���اوز الس���قف المح���دد وال یتحم���ل البن���ك أي 

 مسؤولیة بھذا الخصوص.  

If the powers of the Authorized Signatory or the 
agent are restricted to certain limits, these limits 
shall be for a single Banking Transaction. Therefore, 
signing more than one Banking Transaction (even if 
at the same time and for the same purpose) with a 
total that exceeds the set limit shall not be 
considered as a breach of these limits and the Bank 
shall bear no responsibility in this regard.  

13.  

تفھ��م العمی��ل أن��ھ ف��ي ح��ال ك��ان مؤسس��ة فردی��ة، ف��إن الوكال��ة أو   .14
التف���ویض الممن���وح م���ن قب���ل مال���ك المؤسس���ة الفردی���ة بص���فتھ 
الشخصیة تنسحب تلقائیاً عل�ى المؤسس�ة الفردی�ة وتخ�ول الوكی�ل 
أو المفوض التصرف بحسابات المؤسسة كما لو أن ھ�ذه الوكال�ة 

سس��ة م��ا ل���م أو التف��ویض ق��د ص��درت ع��ن المال��ك لغای��ات المؤ
ص��راحة الوكال��ة او التف��ویض ب��األمور المتعلق��ة  مال��كیحص��ر ال

بالمؤسسة الفردیة وفي مثل ھذه الحالة ال تقبل أي معاملة موقع�ة 
م��ن قب��ل المف��وض أو الوكی��ل م��ا ل��م تك��ن مقترن��ة باس��م المؤسس��ة 

 الفردیة أو اسمھا التجاري.

The Customer acknowledges that if it is a Sole 
Proprietorship, then the Power of Attorney or 
Authorization granted by the owner in his or her 
personal capacity shall automatically apply to the 
Sole Proprietorship. If the Owner limits the Power of 
Attorney or Authorization to the Sole Proprietorship, 
then any transaction signed by the agent shall not be 
accepted unless it includes the name of the Sole 
Proprietorship or its trade name. 

14.  

تفھم العمیل أن ورود عبارات ضمن شھادات تسجیل المؤسسات   .15
الفردی����ة تفی����د بتمت����ع ش����خص آخ����ر خ����الف مالكھ����ا ب����ـ"كافة 
الص���الحیات" أو "أوس���ع الص���الحیات" أو "كاف���ة الص���الحیات 
المالی���ة" أو "تفویض���ھ ف���ي األم���ور المالی���ة"  وم���ا ش���ابھھا م���ن 
عب���ارات، یعن���ي أن ھ���ذا الش���خص مف���وض بكاف���ة الص���الحیات 

ی��ة الخاص��ة بكاف��ة المع��امالت البنكی��ة بم��ا ف��ي ذل��ك الس��حب البنك
واالی��داع وص��رف الش��یكات والتوقی��ع علیھ��ا وتظھیرھ��ا وطل��ب 

 كشوفات الحسابات واستالم االشعارات.

The Customer understands that if the Certificates of 
Registration of the Sole Proprietorship includes 
sentences that indicate that a person other than its 
owner has "all powers", "broad powers", "all 
financial powers" or "authorization in financial 
matters" or any similar sentences, then such person 
shall be authorized in all banking transactions, 
including withdrawal, deposit, checks signing, 
encasement and endorsement, request account 
statements and receipt of notices. 

15.  
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إن أیة وكالة أو تفویض مقدم للبنك أصدره أو قد یص�دره العمی�ل   .16
سواء قبل أو بع�د ف�تح الحس�اب یبق�ى ناف�ذاً إل�ى ح�ین قی�ام العمی�ل 

 بإخطار البنك خطیا بإلغائھ أو تعدیلھ.

Any Power of Attorney or Authorization submitted 
to the Bank shall remain in effect until the Customer 
notifies the Bank in writing of cancellation or 
amendment. 

16.  

ال یلت���زم البن���ك بتنفی���ذ أي تعلیم���ات ت���رد إلی���ھ باس���تخدام نم���اذج   .17
التواقی��ع الس��ابقة بع��د تس��لمھ نم��اذج التوقی��ع الجدی��دة إال إذا أش��عر 
العمیل البنك بتفاصیل تلك العملیات قبل ورودھ�ا أو عززھ�ا بع�د 

 ادھا.ورودھا وطلب اعتم
 
 

The Bank shall not process any instructions issued 
with the old specimen of signature after receiving 
the new ones unless the Customer notifies the Bank 
of the details of such transactions before being 
received or confirms them after being received and 
requests to approve them. 

17.  

 Accounts Operation تشغیل الحسابات   
18.  

 
یتم تشغیل حسابات العمیل مباشرة م�ن خ�الل الف�رع وم�ن خ�الل 
األوراق التجاریة وأوامر الدفع والتحویل والبطاقات اإللكترونی�ة 
وخ����دمات اإلنترن����ت والس����ویفت وأي وس����یلة أخ����رى یج����ري 

 یتم االتفاق علیھا بین البنك والعمیل. تطویرھا من حین آلخر أو 

Customer accounts are operated directly through the 
branch, commercial papers, payment and transfer 
orders, cards, Internet services, SWIFT Messages 
and any other means developed from time to time or 
agreed upon between the Bank and the Customer.  

18.  

ف��ي ح��ال قب��ول العمی��ل التعام��ل بواس��طة الف��اكس أو الھ��اتف أو   .19
ف�إن مخ�اطر ھ�ذا التعام�ل تق�ع عل�ى مس�ؤولیة  البری�د االلكترون�ي

العمی��ل الكامل��ة، وتعتب��ر كاف��ة التعلیم��ات ال��واردة إل��ى البن��ك ع��ن 
ن�ك طریق ھذه الوسائل بأنھا صادرة عن العمی�ل مت�ى اس�تلمھا الب

م�ن نف�س أرق�ام الھ�اتف أو الف�اكس المعتم�دة أو م�ن خ�الل البری�د 
االلكتروني المعتمد ولن یك�ون البن�ك مس�ؤوالً ع�ن أي ض�رر ق�د 
یلحق بالعمیل طالما أنھ نف�ذ م�ا ورد إلی�ھ م�ن تعلیم�ات م�ن خ�الل 

 تلك الوسائل بحسن نیة.

In case the customer accepts dealing by way of fax, 
telephone or e-mail then the risks of such dealing 
will be on the Customer. All instructions received by 
the Bank through these means shall be deemed to 
have been issued by the Customer when received by 
the Bank from the telephone/ fax number or email 
kept in the Bank records. The Bank will not be 
responsible for any damage to the Customer as long 
as it executes the instructions sent to it through the 
said means in good faith. 

19.  

یجب أن تكون التعلیمات أو الطلب�ات الت�ي یوجھھ�ا العمی�ل للبن�ك   .20
واض��حة ال غم���وض فیھ��ا وخالی���ة م���ن الش��طب أو الكتاب���ة ب���ین 
األسطر وبخط مطبوع أو مكتوب بخط الید بوضوح ولن یترتب 
على البنك أیة مسؤولیة في ح�ال ع�دم تنفی�ذ أي م�ن التعلیم�ات أو 

 الطلبات المخالفة لھذا الشرط.

The instructions or requests directed to the Bank by 
the Customer shall be clear using a printed writing or 
by a clear hand writing, without vagueness and free 
of any crossing out or writing between lines. The 
Bank shall bear no responsibility in the case of non-
execution of any instructions or requests in violation 
of this condition. 

20.  

)، یقر العمیل 20) و(19) و(18على الرغم مما ورد في البنود (  .21
بأن البنك لن یكون مجبراً على تنفیذ أیة أوامر أو معامالت بنكیة 
ف���ي ح���ال: (أ) رأى أن تنفی���ذ مث���ل تل���ك األوام���ر أو المع���امالت 
البنكیة یمك�ن أن یض�عھ ف�ي موض�ع إخ�الل بالق�انون أو ف�ي ح�ال 

الت البنكی�ة یتن��اقض ویتع��ارض ك�ان تنفی��ذ تل�ك األوام��ر والمع��ام
 مع أي سیاسة من سیاسات البنك الساریة من وقت آلخر؛ أو

(ب) إذا ارتاب البنك بشكل معقول بأن األمر أو المعاملة البنكیة  
الت��ي اس��تلمھا یمك��ن أن ال تعك��س بش��كل كام��ل وص��حیح أم��راً أو 
معاملة قصد العمی�ل إعطاءھ�ا إل�ى البن�ك أو ل�م ی�تم إعط�اؤه وفق�اً 

جراءات التفویض المحددة من قبل العمی�ل وك�ل ذل�ك ب�دون أن إل

Notwithstanding the provisions of paragraphs (18), 
(19) and (20), the Customer acknowledges that the 
Bank shall not be obliged to execute any orders or 
Banking Transactions in the event of: (A) The Bank 
deems that the execution of such orders or Banking 
Transactions may breach the Law or if the execution 
of such orders and Banking Transactions is contrary 
to and inconsistent with any of the Bank's applicable 
policies from time to time; or 
 (B) If the Bank reasonably believes that the order or 
Banking Transaction may not fully and correctly 
reflect order or transaction intended to be given by 

21.  
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یترت��ب عل��ى البن��ك أی��ة مس��ؤولیة ش��ریطة أن یعل��م البن��ك العمی��ل 
دون أي ت��أخیر غی��ر مب��رر بع��دم تنفی��ذ أي أم��ر أو معامل��ة بنكی��ة 

 وفقاً ألحكام ھذه الفقرة.

the Customer to the Bank or that it has not been 
issued as per the authorizations specified by the 
Customer without any liability on the Bank and 
provided that the Bank informs the Customer 
without any unjustified delay of the non execution of 
any order or transaction in accordance with the 
provisions of this paragraph. 

أي أوامر أو طلبات أي كان نوعھا ترد للبنك في غیر أیام العم�ل   .22
 أو خارج ساعات العمل تعتبر واردة في یوم العمل التالي.

Any orders or requests of any kind received by the 
Bank on a non Working Day or outside the Working 
Hours shall be deemed to have been received on the 
next Working Day. 

22.  

یحق للعمیل فتح حسابات فرعی�ة وتخصیص�ھا لعم�ل أو مش�روع   .23
أو فرع معین ولن یك�ون البن�ك مس�ؤوالً ع�ن مراقب�ة م�ا یق�وم ب�ھ 
العمی��ل م��ن مع��امالت عل��ى تل��ك الحس��ابات أو التزام��ھ باس��تخدام 

 تلك الحسابات الفرعیة لما خصصھ العمیل لھا.  

The Customer shall have the right to open sub-
accounts and assign them to a particular business, 
project or branch. The Bank shall not be responsible 
for monitoring transactions made by the Customer 
on such Accounts or for using such sub-accounts for 
purposes other than what they were intended for.  

23.  

یحظ��ر التعام��ل ب��أي م��ن العم��الت االفتراض��یة ب��أي ش��كل م��ن   .24
األشكال ، كفتح الحس�ابات و/أو تب�دیلھا مقاب�ل عمل�ة أخ�رى و/أو 
إرسال أو استقبال ح�واالت مقابلھ�ا أو بغ�رض ش�رائھا  أو بیعھ�ا 
أو التعام����ل ب����العقود اآلجل����ة ( المس����تقبلیة ) أو االس����تثمار ف����ي 

ؤش���رات الخاص���ة بھ���ذه الص���نادیق االس���تثماریة أو ص���نادیق الم
العم��الت، وال یلت��زم البن��ك  بتنفی��ذ أي م��ن أوام��ر أو طلب��ات ت��رد 

 إلیھ بخصوص ھذه العمالت.

It is strictly prohibited to deal with Virtual 
Currencies in any form such as opening accounts, 
exchange with other currencies, sending or receiving 
transfers, purchasing, selling, dealing with futures, 
investment in mutual funds or index funds, and the 
Bank shall not be obliged to execute any orders or 
requests received in respect of such Virtual 
Currencies. 

24.  

و قی��ود ق��د یتحم�ل العمی��ل المس��ؤولیة الكامل�ة ع��ن أی��ة إج�راءات أ  .25
تفرضھا الجھات الرقابیة  على حساباتھ أو أیة معامالت بنكیة قد 

 یجریھا.

The Customer shall be fully responsible for any 
actions or restrictions imposed by the Regulatory 
Authorities on its Accounts or on any of its Banking 
Transaction. 

25.  

 Passwords and User Names یة واسماء المستخدمین األرقام السر
یلت��زم العمی��ل ف��ي ح��ال تش��غیل الحس��ابات ع��ن طری��ق البطاق��ات   .26

اإللكترونیة و/أو خدمات االنترنت بالمحافظة على تلك البطاق�ات 
وأرقامھ�ا الس��ریة والمحافظ��ة عل��ى اس��ماء المس��تخدمین واألرق��ام 

ترن�ت وحفظھ�ا ف�ي السریة وأجھزة التوثیق الخاصة بخ�دمات االن
مكان آمن وعدم تمكین أي شخص غی�ر مف�وض بالوص�ول إلیھ�ا 
واس��تعمالھا، ویق���ر العمی��ل ب���أن أي عملی��ة بنكی���ة ت��تم باس���تخدام 
البطاق���ات اإللكترونی���ة وارقامھ���ا الس���ریة أو باس���تخدام خ���دمات 
األنترنت واسماء المستخدمین واألرقام السریة وشیفرات اجھ�زة 

ا ص�ادرة ع�ن العمی�ل أو المفوض�ین من�ھ التوثیق الخاصة بھا بأنھ
 وال یحق لھ االدعاء خالف ذلك.  

In the event of Account operation by electronic cards 
and/or Internet services, the Customer undertakes to 
keep the relevant cards and their PINs and the user 
names, password(s), and TOKEN device as 
confidential and private, and keep them in secure 
places, and not to release them to anyone. The 
Customer also acknowledges that any Banking 
Transaction performed using cards and their PINs or 
using Internet services with its related user names, 
password(s), and TOKEN code will be considered as 
performed by the Customer or his authorized agents, 
and the Customer shall not be entitled to claim 
otherwise.  

26.  

یعتب��ر دخ��ول العمی��ل إل��ى خ��دمات ومنتج��ات البن��ك اإللكترونی��ة   .27
بواس���طة خ���دمات االنترن���ت أو بواس���طة البطاق���ات اإللكترونی���ة 
باستخدام األرق�ام الس�ریة وأي أدوات توثی�ق أخ�رى وتفعیل�ھ ألي 

The Customer access to the Bank's electronic 
products and services through Internet services or 
electronic cards using the passwords and any other 

27.  
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من الخدمات والمنتجات اإللكترونی�ة وقبول�ھ باألحك�ام والش�روط 
عمی��ل عل��ى تفعی��ل تل��ك الخاص��ة بھ��ا بمثاب��ة توقی��ع مقب��ول م��ن ال

الخ��دمات والمنتج��ات وس��ریان أحكامھ��ا وش��روطھا الخاص��ة ف��ي 
مواجھتھ وعلى جمی�ع المع�امالت البنكی�ة الت�ي ت�تم مس�تقبال عل�ى 

 تلك الخدمات والمنتجات.  

credentials to activate any electronic services and 
products and to accept their terms and conditions 
shall be considered as an acceptable signature by the 
Customer in order to activate such services and 
products and to be subject to their respective terms 
and conditions on all future Banking Transactions 
using such services and products. 

  Deposits  االیداعات   
ال یلت��زم البن��ك بأخ��ذ موافق��ة العمی��ل عل��ى أی��ة إی��داعات ت��تم ف��ي   .28

حس���ابھ م���ن قب���ل الغی���ر س���واء كان���ت نقدی���ة أو بواس���طة أوراق 
ما لم یشعر العمیل البنك مسبقاً بخالف  تجاریة أو حواالت واردة

 ذلك.

The Bank shall not be obliged to obtain the 
Customer's approval on any deposit made in his 
Account by a third party, whether in cash, 
commercial papers or inward transfers, unless the 
Customer notifies the Bank otherwise in advance. . 

28.  

إن العبرة في قیمة المبالغ المودعة عن طری�ق أجھ�زة االی�داع أو   .29
بواسطة المغلف�ات أو األكی�اس المغلق�ة المرفق�ة شركات نقل النقد 

بإیصاالت ایداع ھو للمبلغ المودع فعال ول�یس لم�ا یدون�ھ العمی�ل 
من بیانات عند اإلیداع ویفوض العمیل البنك بقی�د المبل�غ الم�ودع 

 فعال.

When making deposits through cash deposit 
machines or cash transfer companies using 
envelopes or closed bags along with deposit slips, 
the actual amount to be deposited shall be the actual 
amount deposited not the amount mentioned in the 
deposit slips and the Customer authorizes the Bank 
to credit the actual deposited amount. 

29.  

ك بقبول أي ایداع ف�ي حس�اب العمی�ل س�واء م�ن قب�ل ال یلتزم البن  .30
العمیل أو من قبل الغیر ف�ي ح�ال ل�م ی�تمكن العمی�ل أو الغی�ر م�ن 
اثب��ات مص��در ھ��ذه االی��داعات أو ف��ي ح��ال ش��ك البن��ك ألس��باب 

 معقولة بمشروعیة مصدر ھذه االیداعات.

The Bank shall not be obliged to accept any deposit 
in the Customer's account either by the Customer or  
third parties if the Customer or the third parties are 
unable to prove the source of such deposits or in 
case the Bank has reasonable causes to doubt the 
legitimacy of the source of such deposits. 

30.  

 Inward Transfer  الحواالت الواردة
یح��ق للبن��ك قب��ل قی��د قیم��ة أي حوال��ة واردة عل��ى حس��اب العمی��ل   .31

التحقق م�ن م�دى موافق�ة الحوال�ة ألحك�ام الق�انون وخصوص�اً م�ا 
یتعل�ق منھ�ا بتعلیم�ات مكافح��ة غس�یل األم�وال وتموی�ل اإلرھ��اب 
ویلت��زم العمی��ل بتزوی��د البن��ك بكاف��ة المعلوم��ات والوث��ائق الت��ي 

یل ذلك وفقاً لتقدیره المطلق. وال یتحمل البنك یطلبھا البنك في سب
أي مس����ؤولیة ناتج����ة ع����ن ت����أخر قی����د قیم����ة أي حوال����ة نتیج����ة 
لإلج���راءات المش���ار إلیھ���ا ھن���ا أو نتیج���ة إع���ادة أي حوال���ة إل���ى 

 مصدرھا أو التحفظ علیھا وابالغ الجھات الرقابیة بذلك. 

Before crediting any inward transfer to the 
Customer's Account, the Bank shall have the right to 
ensure that the transfer complies with the provisions 
of the Laws, especially those related to combating 
money laundering and terrorism funding. The 
Customer undertakes to provide all information and 
documents requested by the Bank for this purpose 
upon the Bank’s sole discretion. The Bank shall not 
be liable for any delay in crediting the value of any 
transfer as a result of the procedures referred to 
herein or as a result of returning any transfer to its 
source or seizing it and informing the Regulatory 
Authorities thereof.  

31.  

یح�ق للبن�ك ع�دم قی�د قیم�ة أي حوال�ة واردة إل�ى حس�ابات العمی��ل   .32
ف�ي ح��ال تن��اقض المعلوم�ات ال��واردة ف��ي الحوال�ة أو ع��دم تواف��ق 
رقم حساب العمیل مع اسم المستفید أو وجود أخطاء في االسماء 

بع��د الرج��وع إل��ى الجھ��ة مرس��لة الحوال��ة  أو أرق��ام الحس��ابات إال
للتعزی��ز، وال یتحم��ل البن��ك أي مس��ؤولیة ناتج��ة ع��ن ت��أخر قی��د 

The Bank may not credit inward transfer with 
incorrect or contradicting details or non-matching 
name and Account Number of the beneficiary until 
referring to the transferring party for confirmation 
without any responsibility at the Bank for any delay.    

32.  
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 القیمة نتیجة ذلك.   

 Cash Withdrawal   السحب النقدي  
33.  

 
 

یحق للبن�ك إرج�اء تنفی�ذ طلب�ات س�حب المب�الغ النقدی�ة الكبی�رة أو 
معقول�ة إل�ى المبالغ بالعمالت األجنبیة م�ن حس�ابات العمی�ل لم�دة 
 حین توفر ھذه المبالغ في الفرع المراد السحب منھ. 

In case of large amount withdrawals or withdrawals 
in foreign currency, the Bank shall have the right to 
suspend the execution of the Customer’s request for 
a reasonable period until such amounts are available 
at the related branch.  

33.  

یحق للبنك دون الحاجة الى اخذ موافقة العمی�ل عك�س اي قی�د ت�م   .34
على حساب العمیل عن طری�ق الخط�أعلى أن ی�تم إش�عار العمی�ل 

ف��ي ح��ال ظھ��ور القی��د ف��ي كش��ف  ب��ذلك بالطریق��ة المتف��ق علیھ��ا
 .حسابھ

The Bank shall have the right to reverse any amounts 
credited to the Customer’s Account erroneously 
without getting the Customer’s approval, provided 
that the Bank shall notify the Customer accordingly 
in the agreed means in case such erroneous entries 
appeared in the Account statement. 

34.  

  Payment Orders and Transfers  والتحویل أوامر الدفع 
في األحوال التي یكون فیھا حساب العمیل قابال للتعام�ل بموج�ب   .35

أوام�ر دف�ع أو تحوی�ل م�ن الحس�اب ف�ان أوام�ر ال�دفع أو التحوی��ل 
یج�ب أن تتض��من بیان��ا ص��ریحاً ب�أمر ال��دفع أو التحوی��ل، والقیم��ة 

اس�م المس�تفید و IBANأو   رقم�اً وكتاب�ة ورق�م الحس�اب البنك�ي
من أمر الدفع أو التحویل ورقم حس�ابھ وت�اریخ ال�دفع أو التحوی�ل 
وتوقی��ع المف��وض ب��التوقیع وأی��ة بیان��ات یطلبھ��ا البن��ك أو أي م��ن 
البنوك المراسلة، ولن یك�ون البن�ك مس�ؤوالً ع�ن ع�دم تنفی�ذھا إذا 

 كانت مخالفة لھذا الشرط.

In cases where the Customer’s Account is eligible 
for dealing by payment or transfer orders, the 
payment or transfer orders must state clearly an 
order for payment transfer, the amount in both 
numbers and words, Account Number, the 
beneficiary’s name and bank account or IBAN 
number, payment or transfer date, the signature of 
the Authorized Signatory and any other information 
requested by the Bank or any of the correspondent 
banks. The Bank shall not be liable for not honoring 
such orders if they are in violation of this condition. 

35.  

للبنك أن یمتنع عن تنفی�ذ أوام�ر ال�دفع أو التحوی�ل  إذا تب�ادر إلی�ھ   .36
الشك بصحتھا أو عدم صدورھا عن العمیل ولھ أن یطلب تعزیز 
ص���دورھا م���ن العمی���ل بالوس���ائل الت���ي یراھ���ا مناس���بة دون أی���ة 

 مسؤولیة على البنك عن التأخیر أو عدم التنفیذ.

The Bank may refrain from executing a payment or 
transfer order if it doubted its authenticity and may 
request issuance confirmation from the Customer in 
any means the Bank may deem appropriate without 
any liability for any delay or non-execution. 

36.  

مات تتعلق بأوامر ال یلتزم البنك بتنفیذ طلب العمیل إلغاء أیة تعلی  .37
دفع أو تحویل لصالح طرف ثالث بعد تنفیذھا من قبل البن�ك دون 

 موافقة المستفید. 

The Bank shall not be obliged to comply with the 
Customer's request to cancel any payment or transfer 
order after being executed without the consent of the 
beneficiary.  

37.  

یكون سعر الص�رف المعتم�د للتحوی�ل ھ�و س�عر الص�رف الس�ائد   .38
 بتاریخ التحویل الفعلي ولیس بتاریخ طلب الحوالة.

The transfer exchange rate shall be the conversion 
rate prevailing at the date of conversion rather than 
the date of transfer order. 

38.  

  Commercial Papers یةاألوراق التجار
ال یترتب على البن�ك أی�ة مس�ؤولیة ف�ي ح�ال قیام�ھ ب�دفع قیم�ة أي   .39

أوراق تجاریة حررھا العمیل إذا فقدت أي من البیانات اإللزامیة 
 لھا متى كانت تحمل صیغة طلب أو األمر بالدفع.

The Bank shall not be responsible for paying the 
value of any commercial paper if it lacks any 
compulsory component as long as it includes a 
payment order. 

39.  

 Checks may be withdrawn on  current or overdraftال یج��وز س��حب الش��یكات إال عل��ى الحس��ابات الجاری��ة طل��ب أو   .40
accounts only.  

40.  
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 الحسابات الجاریة مدین.  
یكات حص�را عل�ى النم�اذج المس�لمة ل�ھ یلتزم العمیل بتحری�ر الش�  .41

م��ن البن��ك أو الت��ي ت��م إع��دادھا بموافق��ة البن��ك، ویح��ق للبن��ك وفق��اً 
لتق��دیره المطل���ق إم���ا ص���رف الش���یك أو إع���ادة الش���یك المخ���الف 
ألحكام ھ�ذه الم�ادة عل�ى اس�اس تحری�ره بطریق�ة تمن�ع ص�رفھ أو 
لمعارض����ة الس����احب  وفق����اً لم����ا ی����راه البن����ك مناس����باً ودون أي 

لیة علی���ھ م���ع تحم���ل العمی���ل كام���ل المس���ؤولیة الجزائی���ة مس���ؤو
 والمدنیة المترتبة على ذلك.

The Customer shall exclusively draw checks using 
checks forms handed over to the Customer by the 
Bank or those prepared in agreement with the Bank. 
In case of violating the provision of this Article, the 
Bank may, at its absolute discretion, either pay the 
violating check or return it on the basis of issuing a 
check in a way preventing its payment or receiving a 
stop payment by the drawer as the Bank deems 
appropriate and without any liability on the Bank. 
The Customer shall bear all criminal and civil 
liabilities arising therefrom. 

41.  

ل��ن یك��ون البن��ك مس��ؤوالً ع��ن الخط��أ ف��ي تفس��یر أي عب��ارات ق��د   .42
 یضعھا العمیل على الشیكات المسحوبة على حساباتھ.

The Bank shall not be liable for the misinterpretation 
of any statements written by the Customer on checks 
withdrawn on its Accounts. 

42.  

ة المحافظ�ة عل�ى دف�اتر الش�یكات المس�لمة یتحمل العمیل مس�ؤولی  .43
لھ وعلیھ أن یخطر البنك خطیا فور علم�ھ بفق�دانھا أو س�رقتھا أو 
تزویرھا أو تحریفھا مع بیان أرقام ھذه الشیكات والظروف التي 
أحاطت بذلك وبخالف ذلك لن یكون البن�ك مس�ؤوالً تج�اه العمی�ل 

 بأي شكل من األشكال في حال صرفھا.

The Customer shall be responsible for maintaining 
the handed over check books, and must inform the 
Bank immediately in writing in case of loss, theft, 
forgery or falsification, and stating the circumstances 
surrounding this; otherwise the Bank shall not be 
liable in case of cashing such checks. . 

43.  

ال یلتزم البنك بتعزیز صرف أي شیكات مسحوبة عل�ى حس�ابات   .44
العمی��ل حت��ى ل��و طل��ب العمی��ل ذل��ك. ویق��ر العمی��ل بعلم��ھ أن قی��ام 
البن���ك ف���ي بع���ض الح���االت بتعزی���ز الش���یكات المس���حوبة عل���ى 
حسابات العمیل ھ�ي خی�ار یمارس�ھ البن�ك وفق�اً لس�لطتھ التقدیری�ة 

 دون أي التزام علیھ بذلك.  

The Bank is not committed to confirm the 
authenticity of any check drawn on the Customer's 
Accounts before payment even if the Customer so 
requests. The Customer acknowledges that the check 
confirmation conducted by the Bank sometimes is an 
option taken by the Bank on its sole discretion 
without being obliged to do the same all the times.   

44.  

ال تقبل معارضة العمیل وفاء أیة شیكات سحبھا عل�ى حس�ابھ م�ا   .45
موض��حا أس��باب  –ل��م یق��م بإش��عار البن��ك خطی��اً بھ��ذه المعارض��ة 

قب���ل ص���رف تل���ك الش���یكات نق���داً أو قی���داً بحس���اب  -المعارض���ة 
كم���ا تخض���ع المعارض��ة ألحك���ام الق���وانین والتعلیم���ات  المس��تفید

 .ساریة المفعول

Payment objection for any check drawn on the 
Customer’s Account shall not be acceptable unless 
the Bank receives such objection in writing, 
specifying the reasons of the objection, before the 
check is cashed or credited to the account of the 
beneficiary. The objection is subject to the 
provisions of the applicable laws and regulations. 

45.  

تفھ�م العمی��ل الت��زام البن�ك ب��إبالغ وح��دة الش�یكات المرتجع��ة ل��دى   .46
البنك المركزي في حال عدم صرف أي شیك لعدم وجود رص�ید 
أو ع��دم كفایت��ھ أو معارض��ة ص��رفھ بص��ورة مخالف��ة للق��انون أو 

 ألي سبب آخر یحدده القانون. 

The Customer acknowledges the Bank's obligation 
to notify the Returned Checks Unit at the Central 
Bank in case checks are returned unpaid due to lack 
of funds or insufficient funds, payment objection 
contrary to the Law, or for any other reason 
determined by the Law.  

46.  

المرتجعة ال یمنح العمالء المدرجة اسماؤھم على قائمة الشیكات   .47
 دفاتر الشیكات.

Customers listed on Returned Checks List are not 
granted check books. 

47.  

یمنع قبول صرف أو ایداع أي شیك مجی�ر للعمی�ل ف�ي ح�ال ك�ان   .48
مر موظفین باإلضافة االشیك محرراً ألمر مصالح حكومیة أو أو

Checks indorsed for the benefit of the Customer 
cannot be cashed of deposited in the Customer’s 
Account if originally issued to the order of 

48.  



 
 

ACG 219-AE-22.1-BH 
Licensed as a Conventional Retail & Wholesale Bank by the CBB 
 

ن المركزي مرخص كمصرف تجزئة وجملة من قبل مصرف البحری  
 

   14 
 

 governmental authorities or to the order of لوظیفتھم .
employees in their capacity as governmental 
officials. 

 Endorsement and Collection التظھیر والتحصیل
ر العمیل أیة أوراق تجاریة لغایات إی�داعھا ف�ي حس�اباتھ إن تظھی  .49

المدین��ة ھ��و تظھی��ر ناق��ل للملكی��ة لغای��ة تس��دید التزامات��ھ المترتب��ة 
تج�اه البن�ك بغ��ض النظ�ر ع�ن أي عب��ارات یكتبھ�ا العمی�ل بجان��ب 
التظھیر، وال یعتبر ذكر رقم حساب العمی�ل إزاء التظھی�ر قرین�ة 

ل. ویح�ق للبن�ك احتب�اس تل�ك على أن التظھیر توكیلي أو للتحصی
األوراق ومطالبة الساحبین والمظھرین بقیمتھا لتعل�ق ح�ق البن�ك 

 بھا.  

Customer endorsement of commercial papers to be 
deposited in debit Accounts is a transferring 
endorsement intended to pay the Customers 
obligations toward the Bank regardless of any 
statement written beside the endorsement. 
Mentioning the Customer’s Account Number next to 
the endorsement shall not be considered as 
delegation/ collection endorsement and the Bank is 
entitled to hold them and claim their values from the 
drawers and endorsers as the Bank’s rights are 
attached to.   

49.  

ل��ن یك��ون البن��ك مس��ؤوالً ع��ن ع��دم التحص��یل الفعل��ي ل��ألوراق   .50
التجاری��ة الت���ي یودعھ���ا العمی���ل ف���ي حس���اباتھ برس���م التحص���یل، 
ویك��ون البن��ك ق��د أوف��ى بالتزام��ھ مت��ى ق��دمھا للوف��اء أو أرس��لھا 
للجھ��ات المس��حوب علیھ��ا مباش��رة أو بواس��طة البن��وك المراس��لة 

 صیل .التحائل المتاحة وقید قیمتھا في حال بالوس

The Bank shall not be responsible for the actual 
collection of commercial papers deposited by the 
Customer in the Account for collection. The Bank 
shall satisfy its obligation once the commercial 
papers are presented for payment or sent to the 
drawees directly or through correspondent banks 
through the available channels and the amount is 
credited in case of actual collection.  

50.  

إن قی���ام البن���ك بقی���د أو دف���ع قیم���ة أی���ة أوراق تجاری���ة بم���ا فیھ���ا   .51
األوراق المشتراة التي تقید في حسابات العمیل أو یودعھ�ا برس�م 

ل ھ��و قی��د أو دف��ع احتم��الي معل��ق عل��ى ش��رط تحص��یل التحص��ی
 قیمتھا فعلیا.

The Bank payment or credit of the amount of any 
commercial papers, including the purchased 
commercial papers that are credited to the Customer 
Account or deposited for collection, is a potential 
credit or payment subject to actual collection.  

51.  

ل��ن یك��ون البن���ك ملزم��اً بص��رف وقی���د قیم��ة أي أوراق تجاری���ة   .52
مس��حوبة عل��ى البن��ك یق��وم العمی��ل بإی��داعھا ف��ي حس��اباتھ برس��م 
التحص���یل ویك���ون اس���تحقاقھا آج���الً أو یطل���ب العمی���ل تق���دیمھا 

ض للتحص��یل ف��ي وق��ت الح��ق إال إذا كان��ت تحم��ل توقی��ع المف��و
 بالتوقیع عن الساحب بتاریخ تقدیمھا للصرف. 

The Bank shall not be obliged to cash or credit the 
amount of commercial papers drawn on the Bank if 
they are post dated and deposited by the Customer 
for collection or if the Customer requests presenting 
them for collection at a later date, unless such 
commercial papers are signed by the Authorized 
Signatory on the date of presentation for payment.  

52.  

یحق للبنك في حال طلب منھ وف�ق الق�انون إع�ادة قیم�ة أو عك�س   .53
ل قید قیمة أي ورقة تجاریة سبق لھ دفعھا أو قی�دھا لص�الح العمی�

بأن یعكس أو یخصم قیمة ھ�ذا القی�د م�ن حس�ابات العمی�ل م�ع م�ا 
یترتب علیھا من فوائد وفق أعلى سعر فائدة معلن من البنك وأیة 

 مصاریف ورسوم سبق للبنك تحملھا في سبیل ذلك.  

The Bank may reverse the value of a previously paid 
commercial paper to the Customer or deduct such 
value from any of the Customer’s Accounts along 
with all due interest at the highest rate declared by 
the Bank and any other expenses and fees paid by 
the Bank in this regard if so requested in accordance 
with the Law.  

53.  

ة المودع��ة للتحص��یل مس��حوبة ف��ي ح��ال كان��ت األوراق التجاری��  .54
عل��ى بن��وك أو مؤسس��ات مالی��ة خارجی��ة أو غی��ر مربوط��ة عل��ى 
نظ��ام المقاص��ة، یح��ق للبن��ك ارس��الھا لغای��ات التحص��یل بواس��طة 
البری�د المس�جل أو الس�ریع بمغلف�ات مغلق�ة عل�ى عن�وان البن�ك أو 

In the event the commercial papers deposited for 
collection are drawn on banks or financial 
institutions abroad or banks and institutions not 
linked to the clearing system, the Bank may send 
them for collection by registered mail or courier in 
closed envelopes at the address of the drawee 

54.  



 
 

ACG 219-AE-22.1-BH 
Licensed as a Conventional Retail & Wholesale Bank by the CBB 
 

ن المركزي مرخص كمصرف تجزئة وجملة من قبل مصرف البحری  
 

   15 
 

المؤسس���ة المالی���ة المس���حوب علیھ���ا الم���زود للبن���ك ع���ن طری���ق 
ص�حة محتوی�ات المغلف�ات المغلق�ة م�ا ی�رد  العمیل ویكفي إلثبات

في سجالت البنك، وال یتحمل البنك أي مسؤولیة ف�ي ح�ال إع�ادة 
األوراق التجاری�ة أو مص��ادرتھا أو الحج��ز علیھ��ا أو فق��دانھا بع��د 
ارسالھا بالبرید أو بعد استالمھا م�ن المؤسس�ة المالی�ة المس�حوب 

ر ال ی��د علیھ��ا أو ف��ي ح��ال نش��وء ن��زاع حولھ��ا أو ألي س��بب آخ��
للبنك فی�ھ ویتحم�ل العمی�ل وح�ده مس�ؤولیة المتابع�ة القانونی�ة ف�ي 

 مثل تلك الحاالت. 

provided by the Customer. In this case, the Bank 
records will be an acceptable evidence to prove the 
content of such envelopes. The Bank shall not be 
responsible in case the commercial papers are lost, 
seized or returned after being sent or received by the 
drawee, or in case of any dispute over them or for 
any other reason out of the control of the Bank and 
the Customer shall be responsible for legal follow-up 
in such cases.  

ال یتحم���ل البن���ك أي مس���ؤولیة ع���ن أفع���ال البن���وك المراس���لة أو   .55
ال��وكالء أو الوس��طاء مم��ن یس��تعین بھ��م أو یتعام��ل معھ��م مت��ى 

قد یجریھ�ا أو یطلبھ�ا العمی�ل مث�ل  معامالت بنكیةتطلب تنفیذ أیة 
دة أص�ل ھذا التعامل، كم�ا ال یتحم�ل البن�ك أي مس�ؤولیة ع�ن إع�ا

أیة أوراق أو مستندات قد تحتجزھا أو تفقدھا الجھات الرقابیة أو 
البنوك أو المؤسسات المالیة التي یتعام�ل معھ�ا البن�ك طالم�ا ك�ان 

 احتجازھا أو فقدانھا ألسباب ال ید للبنك فیھا.

The Bank shall not be responsible for the actions of 
correspondent banks, agents or intermediaries 
assisting the Bank in executing any Banking 
Transaction made or requested by the Customer 
when such assistance is inevitable. Further, the Bank 
will not be responsible for returning the original 
copy of any commercial papers or documents which 
may be lost or held by official authorities, banks or 
institutions with which the Bank deals as long as 
they are lost or held for reasons beyond the control 
of the Bank. 

55.  

یلت�زم العمی��ل بمراجع��ة البن��ك الس��تالم األوراق التجاری��ة المع��ادة   .56
ب���دون دف���ع وذل���ك خ���الل  ش���ھر م���ن ت���اریخ إبالغ���ھ بإعادتھ���ا، 
وبخالف ذلك یحق للبنك ارسالھا للعمیل بواسطة البری�د المس�جل 
أو السریع دون أي مسؤولیة علیھ في حالة فقدانھا او ضیاعھا او 

 تلفھا او التأخیر في تسلیمھا.

The Customer shall contact the Bank to receive back 
commercial papers returned unpaid within one 
month of return notification. Otherwise, the Bank 
may send it to the Customer by registered mail or 
courier without any liability in case of loss, damage 
or delay in delivery. 

56.  

 Interests الفوائد
ال یلت�زم البن��ك ب��دفع أي فائ�دة عل��ى أرص��دة العمی�ل الدائن��ة م��ا ل��م   .57

 یتفق على خالف ذلك صراحة بین العمیل والبنك.
The Bank shall not pay any interest on the Customer 
credit balances unless agreed otherwise.  

57.  

قابل��ة للزی��ادة والتخف��یض  تك��ون مع��دالت الفائ��دة الدائن��ة والمدین��ة  .58
تبعا لمعدالت الفوائد الدارجة بالسوق المصرفي أو العوامل الت�ي 

حی�ث یح�ق للبن�ك القی�ام بالتع�دیل تلقائی�ا تؤثر على أسعار الفائدة، 
 .زیادة أو تخفیضاً، وعلى ان یقوم البنك باشعار العمیل بالتعدیل

The interest rate is floating and subject to 
increase or decrease, according to the interest 
rates prevailing in the banking market or the 
factors affecting interest rates, where the Bank 
shall have the right to automatically amend - 
whether increasing or decreasing, and the Bank 
shall inform the Customer with this amendment.  
 

58.  

حق الفائدة لإلیداع في حال االتفاق على دفع فائ�دة دائن�ة ھ�و ح�ق   .59
ث��اني ی��وم عم���ل م��ن ت���اریخ االی��داع النق���دي أو ت��اریخ تحص���یل 

 األوراق التجاریة. 

Value date for interest on credit balances, if agreed, 
is on the next Working Day of the date of cash 
deposit or the date of commercial papers’ actual 
collection.  

59.  

یترتب على العمی�ل فائ�دة مدین�ة بمق�دار اقص�ى س�عر فائ�دة معل�ن   .60
م���ن قب���ل البن���ك عل���ى أي مبل���غ یس���حب م���ن المبل���غ الم���ودع أو 

The Customer shall pay interest according to the 
highest declared interest rate on amounts withdrawn 

60.  
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 from the Account on the same date of deposit or المحصل في نفس یوم االیداع أو التحصیل.
actual collection of commercial papers. 

إذا أصبح أي من حسابات العمیل مدینا أو مكش�وفا لص�الح البن�ك   .61
بدون اتفاق مسبق ألي س�بب ك�ان فإن�ھ یترت�ب عل�ى ذل�ك س�ریان 

لی���ومي تحس���ب عل���ى أس���اس الح���د فائ���دة مدین���ة عل���ى الرص���ید ا
 األقصى لسعر الفائدة المدینة المعلن من قبل البنك. 

If any of the Customer’s Accounts is overdrawn for 
any reason without prior agreement, the daily debt 
balance shall be subject to interest according to the 
highest interest rate declared by the Bank.  

61.  

 Term Deposit  الودائع ألجل
 The Account for term deposit shall be opened at the یفتح حساب الودیعة بناء على طلب العمیل الخطي.  .62

Customer's written request. 
62.  

یحق للبنك وض�ع ح�دود دنی�ا للودائ�ع ألج�ل وتع�دیل ھ�ذه الح�دود   .63
 إلبالغ العمیل.  من حین آلخر دون الحاجة

The Bank is entitled to set minimum limits for term 
deposits and to adjust these limits from time to time 
without having to inform the Customer.  

63.  

في حال ورود إیداعات إض�افیة خ�الل فت�رة رب�ط الودیع�ة یج�وز   .64
ودیعة األصلیة أو أن یفتح للبنك أن یقبل ھذا اإلیداع في حساب ال

حس��اب ودیع��ة فرعی��ة بس��عر الفائ��دة الس��ائد عن��د ورودھ��ا وللم��دة 
 التي ال تتجاوز مدة ربط الودیعة األصلیة.

In the event of additional deposits during the deposit 
term, the Bank may accept such additional deposit in 
the original deposit Account or open a sub-deposit 
account at the prevailing interest rate on the date of 
receipt for a period not exceeding the original 
deposit period. 

64.  

ال یحق للعمیل سحب أي مبلغ قبل تاریخ االستحقاق ما ل�م یواف�ق   .65
می�ل البنك على ذلك وتعتبر الوكال�ة أو التف�ویض الص�ادر ع�ن الع

والذي تتضمن عباراتھ ما یفی�د الس�حب م�ن الحس�ابات أو اس�تالم 
الودائ�ع كافی�ا لقی��ام الوكی�ل أو المف�وض بكس��ر الودیع�ة وتفویض��ا 

 للوكیل باإلقرار بصحة الرصید.

The Customer is not entitled to withdraw any 
amount from the term deposit before the maturity 
date unless the Bank agrees otherwise. An 
Authorization or Power of Attorney issued by the 
Customer including terms allowing the agent for 
withdrawal or deposit receiving shall be sufficient 
for the agent to terminate the deposit before the end 
of its term and to acknowledge the Account balance 
accuracy. 

65.  

في حال موافقة البنك على تمكین العمیل من س�حب الودیع�ة كلی�ا   .66
أو جزئیا قبل االستحقاق فإنھ یتم احتس�اب فائ�دة مدین�ة أو غرام�ة 
وفقا للمعادلة المعتمدة من قبل البنك من ح�ین آلخ�ر وبم�ا یتواف�ق 

 مع تعلیمات البنك المركزي.

If the Bank agrees to enable the Customer to 
withdraw term deposit totally or partially before 
maturity, interest or penalty shall be calculated in 
accordance with the formula applicable by the Bank 
from time to time in accordance with the instructions 
of the Central Bank. 

66.  

ى رص�ید الودیع�ة اآلجل�ة بت�اریخ تقید الفائدة الدائن�ة المحتس�بة عل�  .67
 االستحقاق.

Interest on term deposits shall be credited on the 
maturity date. 

67.  

ف���ي ح���ال ع����دم تلق���ي البن����ك أي تعلیم���ات خطی����ة م���ن العمی����ل   .68
بخص���وص الودیع���ة قب���ل ت���اریخ االس���تحقاق فیح���ق للبن���ك عن���د 

ر الفائ�دة االستحقاق أن یعید ربط الودیعة لمدة أخرى مماثلة بس�ع
السائد في حین�ھ أو تحوی�ل الرص�ید إل�ى أي حس�اب م�ن حس�ابات 

 العمیل.

If the Customer does not send any written 
instructions before the maturity date, the Bank may 
either renew the term deposit for another similar 
period at the then prevailing interest rate or transfer 
the balance to any of the customer's Accounts. 

68.  

 :خامدافي حال اصبح حساب الودیعة   .69
الت اإللكترونیة أو الیدویة (الغیر ایلتزم البنك بالسماح بالحو .1

 .إلكترونیة) إلى الحساب

When the term deposit account becomes 
dormant: 

1) The Bank shall allow the electronic or manual 

69.  
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یتم إحتساب الفوائد على الحسابات التي یتحقق علیھا فوائد  .2
د وفقاً لما ھو متفق علیھ بین العمیل وفق سعر الفائدة السائ

 .والبنك
یحق للبنك إحتساب العموالت والنفقات المسموح بھا من قبل  .3

مصرف البحرین المركزي إذا كان رصید الحساب دائناً 
 .والیحتسب أیة عموالت أو نفقات أخرى

 ةالبنك بإغالق الحساب خالل ست یقوم یوافق العمیل على أن .4
وكان  خامدالذي أصبح فیھ الحساب ) أشھر من التاریخ ا6(

رصید الحساب صفراً، ویلتزم البنك بعد اإلغالق بإرسال 
 إشعار اإلغالق إلى العمیل بأیة وسیلة إتصال.

transfers (non-electronic) transfers to the 
account. 

2) Interest is applied to interest-bearing accounts 
according to the prevailing interest rate and as 
agreed between the Customer and the Bank . 

3) The Bank has the right to apply the 
commissions and expenses allowed by the 
Central Bank of Bahrain for the debited 
account balance, and no other commissions or 
expenses shall be applied. 

4) The Customer agrees that the Bank will close 
the account within six (6) months from the 
date on which the account becomes dormant 
if the account balance is zero, and the Bank is 
obligated to send the closure notice to the 
Customer by any means of communication 
after closing the account. 

 
  Fixed Term Deposit Account حسابات الربط الثابت 

إذا ك��ان حس��اب الودیع��ة حس��اب رب��ط ثاب��ت بالعمل��ة المحلی��ة أو   .70
لس��ابقة الخاص��ة ب��الودائع ألج��ل األجنبی��ة، تطب��ق علی��ھ الش��روط ا

 -بالقدر الذي ال تتعارض فیھ مع الشروط التالیة :
یف���تح البن���ك حس���اب رب���ط ثاب���ت تُقی���د فی���ھ قیم���ة الودیع���ة  .أ

وحس��اب ج��اري م��وازي ألغ��راض تغذی��ة الودیع��ة وقی��د 
 الفائدة ویصدر كشف حساب للحساب الموازي فقط. 

یع��ة م��ع تقی��د الفوائ��د بت��اریخ االس��تحقاق ث��م یع��اد رب��ط الود .ب
فوائ���دھا كودیع���ة جدی���دة بأس���عار الفوائ���د الس���ائدة بت���اریخ 
ال��ربط مقاب��ل إش���عار یرس��لھ البن��ك للعمی���ل عل��ى عنوان���ھ 

 المعتمدما لم یطلب العمیل غیر ذلك.
یتوج�ب عل�ى العمی�ل إش�عار البن�ك خطی�ا بالطریق�ة المتف�ق  .ج

علیھ��ا قب��ل ی��ومي عم��ل عل��ى األق��ل م��ن ت��اریخ اس��تحقاق 
غبتھ بتجدید ربطھ�ا أو التع�دیل ف�ي الودیعة في حال عدم ر

 شروطھا أو قیمتھا.
یتم رب�ط الودیع�ة بت�اریخ ح�ق ی�ومي عم�ل الحق�ین لت�اریخ  .د

إی�داع أی��ة مب��الغ ف��ي الحس��اب الج��اري الم��وازي باإلض��افة 
 إلى مدد التحصیل إذا كان اإلیداع بأوراق تجاریة.

If the Account is a fixed term deposit account in 
local or foreign currency, it shall be subject to the 
same terms of term deposit as long as it does not 
contradict  the following terms: 
a. The Bank shall open an Account for the fixed term 
deposit in which the amount of the deposit is 
credited and a parallel current Account for the 
purposes of funding the fixed term deposit Account 
and crediting the interest. The Account statement 
shall be only issued for the parallel Account  
b. Interests are credited on the maturity date and 
unless the Customer requests otherwise, the fixed 
term deposit shall be renewed along with the 
credited interest as a new fixed term deposit at the 
prevailing interest rate against a notice to be sent by 
the Bank to the Customer. 
c. The Customer shall notify the Bank in writing not 
less than two working days before the maturity date 
if the Customer is not willing to renew the fixed 
term deposit or intends to amend its terms or 
amount. 
d. The value date of fixed term deposit shall be two 

70.  
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یتوج�ب عل��ى العمی��ل إش��عار البن��ك خطی��ا ف��ي ح��ال رغبت��ھ  .ه
غ ق�د یودعھ�ا ف�ي الحس�اب الج�اري الم�وازي بربط أیة مبال

س���واء ك���ان اإلی���داع نق���دا أو بموج���ب أوراق تجاری���ة أو 
حواالت واردة وبخالف ذلك ال تطب�ق ھ�ذه الش�روط عل�ى 

 تلك اإلیداعات اإلضافیة.
إن أي إی���داعات إض���افیة تق���ل قیمتھ���ا ع���ن الح���د األدن���ى  .و

المس���موح ب���ھ ل���ربط ودیع���ة مس���تقلة تبق���ى ف���ي الحس���اب 
وازي إل��ى ح��ین اس��تحقاق الودیع��ة حی��ث ی��تم الج��اري الم��

 ضمھا إلى الودیعة األصلیة بتاریخ إعادة الربط.

working days after the deposit of any amounts in the 
parallel current account, in addition to the collection 
periods if the deposit is made by commercial papers. 
e. The Customer shall advise the Bank in writing of 
the intention to increase the fixed term deposit 
amount by deposits made to the current parallel 
account in cash, commercial papers or inward 
transfers, otherwise these terms shall not apply to the 
additional deposits. 
f. Any additional deposits less than the minimum 
amount determined for fixed term deposit shall 
remain in the parallel current account until the 
maturity date to be then added to the original deposit 
on the renewal date. 

  Inter Account Funding تغذیة الحسابات
إذا طل��ب العمی��ل خطی��اً تغذی��ة حس��اباتھ أو أي منھ��ا م��ن بعض��ھا   .71

البعض أو من حسابات محددة أو تغذیة حسابات تعود للغی�ر م�ن 
حس�اباتھ أو م��ن أي حس��اب منھ��ا ف��إن ھ�ذا التف��ویض ف��ي ح��ال ل��م 

 ب�ھ إل��ى یك�ن مح�دد الم�دة أو الع��دد أو القیم�ة یبق�ى ناف��ذاً ومعم�والً 
حین استالم البنك إشعاراً خطیا من العمی�ل بخ�الف ذل�ك ش�ریطة 

 موافقة الغیر إذا كان إلغاء التعلیمات معلقا على موافقتھ. 

If the Customer requests in writing to fund his 
Accounts or any of them from one another or from 
specific Accounts or to fund accounts belonging to 
others from the Customer’s own accounts or any of 
them, then such request shall remain valid, in force 
and applicable until the Bank receives a written 
notice from the Customer to the contrary, provided 
that third parties should approve such cancellation if 
the cancelation requires so.  

71.  

یف��وض العمی��ل البن��ك وف��ق تق��دیر البن��ك المطل��ق أن یق��وم بتغذی��ة   .72
حسابات العمیل من بعضھا البعض بغض النظر ع�ن ن�وع عمل�ة 

أو ح�واالت  معامالت بنكی�ةالحساب وذلك لتنفیذ أیة سحوبات أو 
ص���ادرة ق���د یجریھ���ا العمی���ل بأی���ة وس���یلة كان���ت ودون اش���تراط 

 .الحصول على موافقتھ الخطیة المسبقة على ذلك

The Customer authorizes the Bank at its absolute 
discretion to fund any of the Customer’s Accounts 
from one another regardless of its currency in order 
to execute withdrawals, Banking Transactions or 
outward transfers made by the Customer in any way 
without the need to obtain the Customer’s prior 
approval. 

72.  

اذا طل���ب العمی���ل التحوی���ل ب���ین حس���اباتھ أو التحوی���ل لحس���ابات   .73
الغیر، أو في حال قرر البن�ك تغذی�ة أي م�ن حس�ابات العمی�ل م�ن 
بعض���ھا ال���بعض،  ف���إن العمی���ل یف���وض البن���ك ب���إجراء عملی���ة 
التحویل بالسعر السائد لدى البنك عن�د التحوی�ل إذا اختلف�ت عمل�ة 

 حول لھ.الحساب الُمحول منھ عن عملة الحساب المُ 

In case of the Customer’s request for inter account 
funding or third party account funding, or in case the 
Bank decided to inter fund the Customer Accounts 
upon the Banks own discretion, the Customer shall 
hereby authorize the Bank to fund the accounts 
according to the prevailing exchange rate at the 
Bank at the time of funding if the currency of the 
funding Account is different than the currency of the 
funded Account.  

73.  

  Overdraft تجاوز الرصید 
ف ورق�ة ال یلتزم البنك بتنفیذ أي معاملة سحب أو حوالة أو ص�ر  .74

تجاریة مسحوبة على الحساب أو تنفیذ أي معاملة بنكی�ة وتغطی�ة 
الرس��وم والمص��اریف والعم��والت المتعلق��ة بھ��ا م��ا ل��م یك��ن ل��دى 

The Bank shall be under no obligation to allow 
withdrawals or transfers, or to pay drawn 
commercial paper or to execute a transaction subject 
to fees and charges unless there are sufficient funds 

74.  
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العمی��ل الرص��ید الك��افي ف��ي الحس��اب لتغطی��ة قیم��ة أي م��ن تل��ك 
المعامالت وال یتحمل البن�ك أي مس�ؤولیة ع�ن أي ض�رر مباش�ر 

جة ع�دم تنفی�ذ تل�ك المع�امالت أو غیر مباشر قد یلحق بالعمیل نتی
 لتجاوز الرصید.

in the Customer’s Account(s) to cover the 
withdrawal, transfer, commercial paper, fees and 
chargers amount. The Bank shall not be responsible 
for any direct or indirect damages in case of non-
execution of any transactions due to lack of funds. 

)، یح��ق للبن��ك وف��ق تق��دیره 74(عل��ى ال��رغم مم��ا ورد ف��ي البن��د   .75
المطلق ودون أي مسؤولیة علیھ أن یقوم بكشف أي من حسابات 
العمیل لغایات تمریر أي عملیة سحب أو حوالة أو ورقة تجاری�ة 
مس����حوبة عل����ى الحس����اب أو عملی����ة بنكی����ة أو تغطی����ة رس����وم 
ومصاریف وعموالت دون الحاجة للحصول على موافقة العمیل 

 الخطیة المسبقة. 

Notwithstanding Article (74), the Bank shall be 
entitled, at its sole discretion and without any 
liability to overdraw the Customer's Account in 
order to execute any withdrawals, transfers, or 
Banking Transactions or to pay any commercial 
paper, fees and charges without obtaining the 
Customer's prior written approval.  

75.  

یلتزم العمیل بتغطیة قیمة الكش�ف بالحس�اب ف�ورا م�ع م�ا یترت�ب   .76
علی��ھ م��ن فوائ��د وف��ق اقص��ى س��عر فائ��دة معل��ن م��ن قب��ل البن��ك 

 باإلضافة إلى أي عموالت ورسوم ومصاریف مستحقة.

The Customer must pay the Bank immediately the 
overdrawn amount along with the due interest at the 
Bank’s highest applicable interest rate in addition to 
any charges and fees. 

76.  

  Charges and Fees الرسوم والعموالت  
تخضع الحسابات والخ�دمات المص�رفیة المقدم�ة للعمی�ل للرس�وم   .77

البن��ك ف��روع بوالمنش��ورة والعم��والت المعتم��دة م��ن قب��ل البن��ك 
 على موقع البنك االلكتروني. و

Accounts and banking services provided to the 
Customer are subject to the fees and charges 
approved by the Bank and published in the  bank 
branches and on the Bank's website.  

77.  

یح��ق للبن��ك تع��دیل الرس��وم والعم��والت المطبق��ة عل��ى الحس��ابات   .78
اآلخ�ر بع�د نش�رھا عل�ى موق�ع والخدمات المصرفیة بین الح�ین و

  بالتعدیل  االلكتروني وعلى ان یقوم البنك بإشعار العمیلالبنك 

 
The Bank has the right to amend the applicable 
fees and charges on the Accounts and banking 
services from time to time after publishing them 
on the Bank's website and the Bank shall inform 
the Customer with this amendment. 
 

78.  

  Debiting Interests, Fees and Charges  قید الفوائد والمصاریف والرسوم والعموالت 
یح���ق للبن���ك دون الرج���وع إل���ى العمی���ل أن یقی���د عل���ى أي م���ن   .79

حس���ابات العمی���ل لدی���ھ جمی���ع المص���اریف والرس���وم والفوائ���د 
ب والطواب�ع الت��ي ی�دفعھا أو یتحملھ�ا البن��ك والعم�والت والض�رائ

نیابة عن العمیل أو في سبیلھ أو الت�ي تترت�ب عل�ى أی�ة مع�امالت 
بنكیة فیما بین البنك والعمیل أو ب�ین البن�ك وب�ین أي جھ�ة أخ�رى 

 تتعلق بالعمیل أومعامالتھ البنكیة.

The Bank shall have the right, without referring to 
the Customer for approval, to debit any of the 
Customer’s Accounts with all expenses, fees, 
interest, commissions, taxes  and stamp duties which 
the Bank bears or pays on behalf of the Customer or 
which result from any Banking Transactions 
between the Bank and the Customer or the Bank and 
any other party relating to the Customer or its 
Banking Transactions. 

79.  

 Debit, Transfers, and Set Off between Accounts القید على الحساب / المناقلة والمقاصة بین الحسابات
یحق للبنك في حال استحقاق أي مبلغ على العمیل بصفتھ مدیناً   .80

 أو كفیالً وعدم دفعھ ضمن المدة المتفق علیھا القیام بأي مما یلي:  

 سابات العمیل؛ قید قیمة المبلغ المستحق على أي من ح .أ

In case the Customer as a debtor or a guarantor fails 
to pay any due amount to the Bank on time, the 
Bank shall have the right to take all or any of the 
actions set out below  
a. To debit the due amount on any of the Customer's 

80.  
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إجراء المقاصة بین أرصدة حسابات العمیل الحالیة والمستقبلیة  .ب
 وبین ما للبنك من حقوق مالیة؛

دمج كل أو بعض حسابات العمیل في حساب واحد وإجراء   .ج
 المناقلة من حساب إلى آخر؛ و

نقل أي أموال أو أرصدة للعمیل إلى حساب تأمینات باسم البنك  .د
 میل المستحقة أو التي قد تستحق مستقبالً.تأمینا اللتزامات الع

Accounts  
b. To set off between the balances of the Customer's 
current and future Accounts and the amounts due to 
the Bank; 
c. To consolidate all or some of the Customer’s 
Accounts into one Account and transfer balances 
from one Account to another; and 
d. To transfer any funds or balances of the Customer 
to a collateral account in the name of the Bank as a 
security of any of the Customer’s obligations 
whether due or might be due. 

  Transfer Standing Orders تعلیمات التحویل الدائمة
اذا فوض العمیل البنك بصورة دائمة بتسدید قیمة أیة خدمات أو   .81

التزامات بذمتھ لصالح أیة مؤسسة أو ھیئة أو شركة أو شخص 
فان ھذا التفویض یبقى ساریاً إلى حین تسلم البنك اشعاراً خطیاً 

د على ذلك إذا كان اإللغاء بخالف ذلك وشریطة موافقة المستفی
 معلقا على موافقتھ.

In case the Customer authorizes the Bank 
permanently to pay for any services or obligations 
due on the Customer towards any institutions, 
authorities, companies or person, then such 
authorization shall remain valid and in force until the 
Bank receives a contrary written notice from the 
Customer and upon the beneficiary’s approval if the 
standing order cancellation is subject to the 
beneficiary’s consent. 

81.  

  Outward Transfers  الحواالت الصادرة  
ً لإلجراءات المتبعة لدیھ یقوم البنك بتنفی  .82 ذ الحواالت وفقا

باالستناد إلى المعلومات التي یقدمھا العمیل في طلب التحویل 
وذلك على مسؤولیة العمیل الكاملة، وال یكون البنك مسؤوال عن 
ایة خسارة أو تأخیر أو خطأ أو اھمال قد یحدث بعد ارسال 

عدم صحة الحواالت من خالل األنظمة المعتمدة لدى البنك أو 
تفسیر تعلیمات الحوالة عند االستالم أو ألي تأخیر تسببھ 
القوانین أواالجراءات في البلد الذي یتم فیھ أو من خاللھ الدفع 
أو ألي فعل أو خطأ أو اھمال من قبل البنوك المحول إلیھا أو 
البنوك المراسلة التي یختارھا البنك. ولن یكون البنك وتحت أي 

 خسارة أو ضرر مباشر أو غیر مباشر. ظرف مسؤوال عن ایة

The Bank shall process transfers on the Customer’s 
full responsibility as per the approved procedures 
and based on of the information provided by the 
Customer. The Bank shall not be liable for any loss, 
delay, error or negligence that may occur after 
sending the transfer through the Bank's approved 
systems, or as a result of instructions 
misinterpretation or any delay caused by the Laws or 
procedures of the country in or through which the 
payment is made or for any default or negligence of 
the beneficiary’s bank or the correspondent banks. 
The Bank shall not be liable, under any 
circumstances, for any direct or indirect damage or 
loss. 

82.  

ً لتقدیره المطلق رفض تنفیذ أیة حوالة في حال   .83 یحق للبنك وفقا
عدم تقدیم العمیل لكافة المعلومات والوثائق الخاصة بالحوالة 
وأطرافھا وغایاتھا والمطلوبة من قبل البنك لغایات التأكد من 
ً ما یتعلق  عدم مخالفة الحوالة ألحكام القانون وخصوصا

 ویل اإلرھاب. بتعلیمات مكافحة غسل األموال وتم

The Bank has the right, on its sole discretion, not to 
process any transfer in the event the Customer fails 
to submit all the information and documents 
requested by the Bank related to the transfer, its 
parties, and purposes in order to ensure the transfer 
compliance with the provisions of the Law, 
especially those related to anti-money laundering 
and counter financing of terrorism.  

83.  

یكون سعر الصرف المعتمد للتحویل ھو سعر الصرف السائد   .84
 بتاریخ التحویل الفعلي ولیس بتاریخ طلب الحوالة.

The transfer applicable exchange rate is the 
prevailing exchange rate on the date of actual 
transfer, not the date on which the transfer is 

84.  
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requested. 
یكون تحویل المبلغ بالعملة المطلوبة وقبضھ خاضعا ألیة قیود   .85

على التحویل أو الصرف أو القبض او اي قیود أخرى صادرة 
الجھات الرقابیة بھذا الخصوص سواء في دولة التحویل أو عن 

دولة القبض أو أي دولة تتم عملیة التحویل من خاللھا وال 
یتحمل البنك أي مسؤولیة عن اي خسارة او تأخیر أو ضرر قد 

 تسببھ مثل ھذه القیود.  

Transferring and receiving funds shall be subject to 
any restrictions on disbursement, transfer, receiving 
or any other restrictions imposed by the Regulatory 
Authorities in the country of transfer, receipt or any 
other country the transfer is processed through. The 
Bank shall not be responsible for any loss, delay or 
damage caused by such restrictions.   

85.  

یتخذ البنك اإلجراءات المعقولة لتنفیذ طلبات الحواالت في یوم   .86
العمل التالي للیوم الذي یتم استالم الطلب فیھ ما لم یتطلب تنفیذ 
الحواالت تزوید البنك بمعلومات أو مستندات أو بیانات إضافیة 
تطلبھا الجھات الرقابیة في الدول المعنیة ویعفي العمیل البنك 

یجة تأخیر أو تعذر تنفیذ الحوالة في حال عدم من أیة مسؤولیة نت
 توفر المعلومات الكافیة في طلب إصدار الحوالة.

The Bank shall perform such reasonable procedures 
to execute the transfer on the next Working Day to 
the day of receipt of transfer instructions unless the 
execution requires providing the Bank with 
additional information, documents or data required 
by the Regulatory Authorities in the concerned 
countries. The Customer shall release the Bank from 
any liability resulting from the delay or non 
execution of the transfers due to incomplete 
information in the transfer request.  

86.  

تُنفذ طلبات الحواالت بحق یومي عمل، وفي حال موافقة البنك   .87
إجراء الحواالت بحق نفس یوم العمل ، فإن استالم الحواالت 
من قبل بنك المستفید قد ال تتم في نفس یوم العمل نتیجة اختالف 
المناطق الزمنیة للبنوك أطراف الحوالة واختالف حدود الوقت 

 ت تنفیذ الحوالة الواردة إلیھا.التي تعتمدھا ھذه البنوك لغایا

Transfer value date shall be two Working Days from 
the date of execution. If the Bank agreed to have the 
transfer value date on the same date of transfer 
execution, receiving such transfers by the 
Beneficiary’s Bank may not be at the same value 
date due to the difference in time zones and cut-off 
times of the related banks. 

87.  

یفوض العمیل البنك تنفیذ الحوالة من خالل أیة مؤسسات أو   .88
بنوك أخرى غیر المحددة في طلب الحوالة إذا وجد البنك حسب 

یكون ذلك على تقدیره المطلق أن تنفیذ الحوالة  یتطلب ذلك و
 مسؤولیة العمیل ودون أي مسؤولیة على البنك.

The Customer authorizes the Bank to execute the 
transfer through any other banks or financial 
institutions other that those specified in the transfer 
application, if the Bank deems this suitable on its 
own discretion without any responsibility on its part. 

88.  

ال یحق للعمیل الرجوع عن طلب الحوالة بعد إصدارھا دون   .89
موافقة المستفید و بنكھ على ذلك. ویقتصر دور البنك على ابالغ 
البنوك المراسلة وبنك المستفید بطلب العمیل اعادة الحوالة أو 

البنك بإلغاء الحوالة أو إعادتھا إلغائھا ودون أي التزام على 
حتى لو كان سبب اإلعادة واإللغاء ادعاء العمیل تعرضھ للغش 
أو االحتیال. وفي حال تمت الموافقة على إعادة مبلغ الحوالة 
ألي سبب من األسباب یكون للبنك الحق بإعادة قیمة الحوالة 
ً لسعر الصرف السائد للعملة ذات العالقة  لحساب العمیل وفقا

 مخصوماً منھ كافة الرسوم والمصاریف.

The Customer shall not be entitled to cancel the 
transfer after being processed without the approval 
of the beneficiary and its bank. The Bank's role is 
limited to informing the correspondent banks and the 
beneficiary's bank of the Customer's request to 
return or cancel the transfer without any obligation 
on the Bank to ensure the transfer cancellation or 
return even if the reason for the return or 
cancellation is fraud. If the transfer return is 
approved for any reason, the Bank shall have the 
right to credit the transfer amount to the Customer 
Account at the prevailing exchange rate of the 
relevant currency less all charges and expenses 
incurred by the Bank. 

89.  

یتحمل العمیل تبعة أیة مسؤولیة أو خسارة قد تلحق بالبنك نتیجة   .90
رجوع الغیر علیھ بسبب تنفیذ الحوالة بما في ذلك أیة خسارة قد 

The Customer shall indemnify the Bank against any 
liability or loss that may be incurred by the Bank as 
a result of executing the transfers, including any loss 

90.  
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تنشأ عن النفقات أو المصاریف أو الرسوم أو األتعاب أو أي 
 عبء مالي إضافي قد یلتزم بھ البنك تجاه الغیر.

arising from the costs, expenses, legal fees or any 
additional financial implication due on the bank 
towards third parties. 

لعمیل البنك من أیة مسؤولیة في حال قیام الجھات یعفي ا  .91
الرسمیة في بلد المستفید أو البنك المراسل  بالحجز أو التحفظ أو 

 مصادرة  قیمة الحوالة.

The Customer shall release the Bank from any 
liability in case of lien, attachment or seizure of the 
transfer amount by the Regulatory Authorities in the 
country of the beneficiary or the country of the 
correspondent banks. 

91.  

یعفي العمیل البنك من أي مسؤولیة في حال قید أي حوالة   .92
صادرة من حساب العمیل إلى المستفید باالستناد إلى رقم 

قتھ أو رقم الحساب دون مطاب (IBAN)الحساب البنكي الدولي  
 السم المستفید أو أیة تفاصیل أخرى واردة في طلب الحوالة.

The Customer shall release the Bank from any 
liability in the event of crediting the transfer amount 
to the beneficiary's account based on the beneficiary 
account number of IBAN even if that does not match 
the beneficiary’s name or any other details 
mentioned in the transfer application. 

92.  

TERMS and CONDITIONS For OUTWARD Transfers  
applications submitted on forms other than Arab Bank accredited 
forms.   

المقدمة على نماذج غیر النماذج   ةو االحكــــــــام للحواالت الصادر الشروط 
 المعتمدة من قبل البنك العربي

In addition to the below terms and conditions, the terms and 
conditions for outward transfers under clauses 82 to 92 shall apply 

الخاصة  باإلضافة إلى الشروط واألحكام الواردة أدناه، تطبق الشروط واألحكام
 .92إلى  82بالحواالت الصادرة كما ھي مذكورة في البنود من 

1- The Bank without any prior notice to us shall be under no obligation to 
execute the transfers unless the Customer (Applicant) has maintained 
the adequate credit balance on our account(s) to cover the amount of the 
transfers plus the fees, commissions and any other amounts required for 
the execution of the transfers. If the Bank elects, at its own discretion, to 
execute the transfers, for any reason, without having sufficient funds in 
our account (s), we shall immediately cover all the amounts incurred by 
the Bank for this purpose with the related interest and commissions at 
the rates prevailing at the Bank effective from the date of debiting the 
account. This procedure does not give us the right to oblige   the Bank to 
automatically execute such transfers without having a sufficient balance. 

ال یلتزم البنك بتنفیذ طلبات الحواالت ما لم یتوفر في حسابنا / حساباتنا (طالب  -1
اإلصدار) رصید كاف یغطي مبلغ الحواالت المطلوب وایة رسوم / عموالت / 

رى الزمة لتنفیذ طلبات الحواالت وذلك دون الحاجة الشعارنا مسبقاً ، مبالغ اخ
واذا اختار البنك وفق تقدیره المطلق ان ینفذ طلبات الحواالت لسبب من 

االسباب دون وجود رصید كاف في حسابنا / حساباتنا، فنلتزم بتغطیة المبالغ 
الفائدة والعموالت التي تكبدھا البنك في سبیل تنفیذ الحواالت فورا مع سریان 

باألسعار الدارجة لدى البنك اعتباراً من تاریخ القید على الحساب، ونقر بأن ھذا 
االجراء من قبل البنك ال یعطینا الحق في ان یستجیب البنك تلقائیاً لطلب إصدار 

 الحوالة مرة اخرى دون وجود رصید كاف.
  
2- In the event of insufficient balance in the account from which the 

transfer is requested to be executed, the Bank   may, without being 
obliged to, execute the transfer by debiting any of our other accounts.  

في حالة عدم توفر رصید في الحساب المطلوب تنفیذ الحواالت من خاللھ،  -2
قیدا على أي من حساباتنا  تتنفیذ الحوااللزما بذلك یجوز للبنك دون أن یكون م

 األخرى  
  
3- We hereby acknowledge and agree that: 
3.1  The Bank offers the outward transfer services only to its                           

customers maintaining accounts therewith                    . 
 
3.2  Receiving transfers shall be subject to any restrictions on                             

disbursement or any other restrictions imposed by the regulatory                 
authorities of the country of receipt and the Bank, its                                    
Correspondents or its agents shall not be responsible for any loss,               

 نقر بموجب ھذا ونوافق على ما یلي: -3

 یقدم البنك خدمة إصدار الحواالت لعمالئھ الذین یحتفظون بحسابات لدیھ.  3.1
 

 الت خاضعاً ألیة قیود على الصرف أو ایة قیود اخرىیكون قبض الحوا  3.2
تفرض بموجب قواعد وانظمة الدولة التي سیتم  الجھات الرقابیة صادرة عن

فیھا القبض وال یكون البنك أو مراسلوه أو وكالؤه مسؤولین عن ایة خسارة أو 
 تأخیر أو  ضرر تسببھا مثل ھذه القواعد واالنظمة.
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delay or damage caused by such rules and regulations.  
3.3  The outward transfers request are executed according to the 

instructions of the central bank of Bahrain unless the execution requires 
providing the Bank with the information or documents or additional 
data.                           

 

ت بناء على تعلیمات مصرف البحرین المركزي  ما لم تُنفذ طلبات الحواال  3.3
 یتطلب تنفیذ الحواالت تزوید البنك بمعلومات أو مستندات أو بیانات إضافیة.

4- The Bank shall be entitled revise all transfer charges from time to time 
with prior notice to the Customer. 

اجعة كافة رسوم الحواالت من وقت ألخر مع اشعار في مریكون للبنك الحق   -4
 .العمیل بذلك

  
5-  We authorize the Bank to execute the transfer and to disclose relevant 

information and/or relevant documents to any institutions or other banks 
not specified in this application, if the Bank deemed, at its discretion, the 
need to do so. Whereas, the Bank will not be considered in violation to its 
obligations towards us, particularly as it relates to bank secrecy. 

ة نفوض البنك بتنفیذ الحوالة و بتبادل المعلومات و/او الوثائق ذات العالقة مع أی   -5
مؤسسات أو بنوك أخرى غیر المحددة في ھذا الطلب إذا وجد البنك (حسب تقدیره) 

الحاجة لذلك دون ان یعد البنك مخال بأي من التزاماتھ تجاھنا وخصوصا ما یتعلق منھا 
 بالسریة المصرفیة.

  
6- We absolve the Bank from any liability in case the other parties at the 

Beneficiary’s country or any other place reserve / seized the values of 
transfers.  

نعفي البنك من أیة مسؤولیة في حالة قیام الجھات االخرى في بلد المستفید أو أي   -6
 مكان اخر بالحجز / التحفظ على قیم الحواالت.

  
7- The Bank shall be absolved from any liability as a result of the delay in 

executing the transfers in case of incomplete information in the transfer 
issuance applications and the Bank shall be entitled to reject execution 
of any transfer due to non- compliance with the regulatory directions or 
its internal policies and procedures without illustrating the reasons and 
justifications. 

تأخیر تنفیذ الحواالت في حال عدم توفر یعفى البنك من أیة مسؤولیة عن  -7
المعلومات الكافیة في طلبات إصدار الحواالت ، كما أن للبنك الحق برفض تنفیذ 

الرقابیة أو سیاساتھ وإجراءاتھ الداخلیة دون أیة حوالة لعدم االلتزام بالتوجیھات 
 اب ومبررات ذلك .بإبداء أس

  
8- The Bank may at any time implement any security and other procedures 

including the Bank's "Customer Due Diligence" procedures for the 
verification of the identity of any of the parties of the financial 
transaction, the purpose of the financial transaction, or the relationship 
between us and the Beneficiary. 

یحق للبنك وفي أي وقت یراه مناسبا تطبیق إجراءات الحمایة وأیة إجراءات أخرى  -8
غراض التحقق من ھویة أي بما في ذلك إجراءات "بذل العنایة المھنیة الالزمة" أل

من األطراف المرتبطة بالعملیة المالیة، أو الغرض من العملیة المالیة ، أو العالقة 
 بیننا وبین المستفید .

  
9- Without prejudice to any of the relevant laws and regulations, We 

authorize the Bank to disclose relevant information’s and/or documents 
and/or bills and  information to third parties as far as they relate to the 
financial transaction including our account number/IBAN, date of birth 
(for Individuals) / registration number (for non- Individuals), address, 
contact details, the beneficiary’s address, contact details and the 
purposes of the transactions within the transfer details if the 
requirements of the regulatory authorities in the paying bank’s country 
or the beneficiary’s country require that, or as the Bank deems such 
disclosure appropriate. 

بدون اإلجحاف بأي من القوانین والتعلیمات ذات العالقة ، نفوضكم باإلفصاح عن   -9
المعلومات و/أو المستندات و/أو الفواتیر والمعلومات ذات العالقة ألي طرف ثالث 

، وتاریخ IBANرقم حسابنا/ وللمدى الذي یتعلق بالعملیة المالیة بما في ذلك
" / رقم التسجیل "للشركات"، والعنوان وبیانات االتصال الخاصة المیالد " لألفراد

بنا، وعنوان المستفید وبیانات االتصال الخاصة بھ، والغرض من الحواالت ضمن 
بیانات الحواالت الصادرة إذا كانت متطلبات السلطات الرقابیة لدى بلد البنك الدافع 

 ً  .أو بلد المستفید تقتضي ذلك أو حسبما ترونھ مناسبا
 

  
10- I/ we the underneath signatories acknowledge that the details included 

in the Table of Pre-defined Beneficiaries are valid and correct and that 
these are the main reference for the Bank when receiving any transfer 
in favor of these Pre-defined beneficiaries, with taking all control 

أقر انا/نحن الموقع/الموقعین ادناه ان التفاصیل الواردة في جدول المستفیدین  -10
سلیمة و صحیحة وانھا المرجع الرئیسي للبنك لدى استالم اي  المحددین مسبقا ھي

حوالة لصالح ھؤالء المستفیدین المحددین مسبقا مع اخذ كافة االجراءات الرقابیة 
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procedures to verify its validity as well the Bank bears no responsibility 
in relation to the details of these transfers. 

 

یتحمل البنك اي مسؤولیة فیما یخص تفاصیل ھذه  للتحقق من صحتھا وال
 الحواالت.

 
  
11- We acknowledges that any outward transfer from our account to the  a        

beneficiary’s account with another bank whether within the country or        
to an account abroad in countries that apply the international bank              
account number (IBAN) will be executed  based on the beneficiary’s         
IBAN. We absolve the Bank from any liability in the event that the 
Paying bank execution of the transfer into countries that do not apply        
the IBAN based on the beneficiary’s account number even if that              
does not match the beneficiary’s name.  

 

نقر بأن أي حوالة صادرة من حسابنا الى المستفید لدى أي بنك داخل البلد أو  -11
سیتم  IBANخارجھ في البالد ألتي یتم فیھا تطبیق نظام رقم الحساب الدولي 

ولن یتم االعتماد على اسم المستفید أو أیة تفاصیل  IBANباالستناد إلى رقم الـ 
فإننا نعفیكم من أیة  IBANلتي ال یتم فیھا تطبیق نظام الـ أما في البالد ا أخرى

مسؤولیة في حال قیام البنك الدافع بتنفیذ الحواالت لحساب المستفید باالعتماد على 
 .درقم الحساب فقط دون أن یطابق ذلك اسم المستفی

 

 
12-  All banking and financial services, products and/or transactions and/or 

those related thereto offered or granted, directly or indirectly, by the 
Bank are exclusive of Value Added Tax (“VAT”). Accordingly, in the 
event that VAT is applicable in respect of any of these services, 
products and/or transactions, any amount of any nature whatsoever 
whether in fees, commissions, charges, expenses and/or otherwise shall 
be payable together with the VAT by the Customer to the Bank as 
applicable from time to time. 

تلك كافة الخدمات و/أو المنتجات و/أو العملیات البنكیة والمصرفیة و/أو  إن -12
المرتبطة بھا والمقدمة أو الممنوحة من قبل البنك ش.م.ع بشكل مباشر و/أو غیر 

وعلیھ، وفي حال كانت ضریبة  ).VATمباشر ال تشمل ضریبة القیمة المضافة (
) مقررة و/أو مطبقة بخصوص أي من ھذه الخدمات و/أو VATالقیمة المضافة (

نت رسوم و/أو عموالت و/أو أتعاب المنتجات و/أو العملیات، فإن أي مبالغ سواء كا
و/أو مصاریف و/أو غیرھا تكون واجبة الدفع باإلضافة إلى ضریبة القیمة المضافة 

)VAT.من قبل العمیل للبنك حسب ما ھو معمول بھ من وقت آلخر ( 
 

  Statements of Accounts كشوفات الحساب
بین تصدر كشوفات الحساب بصورة دوریة بالشكل المتفق علیھ   .93

البنك والعمیل ویقوم البنك بإشعار العمیل بصدور كشف 
 الحساب بالطریقة المتفق علیھا. 

Statements of Accounts are issued periodically in the 
agreed way between the Bank and the Customer, and 
the Bank shall notify the Customer when the 
Account statements are issued by the agreed means.  

93.  

یلتزم العمیل في حال وجود اعتراض على كشف الحساب تسلیم   .94
ً یوضح إعتراضھ خالل خمسة عشر یوما  البنك إشعاراً خطیا
من تاریخ استالمھ إشعار صدور كشف الحساب وبخالف ذلك 

 فان العمیل یقر بصحة تلك الكشوفات.

In case of any objection on the statement of 
Account, the Customer shall provide the Bank with a 
written notice of his objection within fifteen days 
from the date of receiving the Account statement 
issuing notice; otherwise, the statement of Accounts 
shall be considered approved by the Customer. 

94.  

یلتزم العمیل بإبالغ البنك بأي حركات أو قیود غیر صحیحھ   .95
ترد على حساباتھ بمجرد علمھ بھا من خالل الخدمات 
المصرفیة عبر االنترنت أو الرسائل النصیة عبر الھاتف 

 وخالفھا وعدم انتظار صدور الكشف الدوري. 

The Customer shall notify the Bank of any incorrect 
accounting entries or transactions on the Accounts 
upon becoming aware thereof through the internet 
banking services, SMS or any other means and shall 
not wait until the Account statement is issued.  

95.  

 Bank Secrecy and Disclosing the Customer السریة المصرفیة وتبادل معلومات العمیل
Confidential Information   

یقر العمیل بأنھ اطلع على "إشعار الخصوصیة" المعلن على   .96
البحرین بما یخص  –الموقع اإللكتروني للبنك العربي ش.م.ع 

قانون حمایة البیانات الشخصیة البحریني و تعدیالتھ و 

The Customer acknowledges reading the “Privacy 
Notice” published on Arab Bank plc – Bahrain, 
which is related to the Bahraini Personal Data 
Protection Law and its updates and the relevant 

96.  
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حفظ أو القرارات الصادرة من وقت الخر، و تفھمھ دون أي ت
.شرط أو إعتراض  

 

resolutions as issued from time to time, and agreed 
to the same without any reservation, condition or 
objection.  
 

یحق للبنك اسناد تقدیم أي من خدماتھ المالیة والمصرفیة   .97
وخدمات مركز االتصال، وعملیات النقل واألرشفة والمعالجة 
والتخزین المادي أو االلكتروني إلى مقره الرئیسي/ اإلدارة 

فروعھ أو شركاتھ التابعة أو الشقیقة أو أي العامة أو إلى أي من 
دولة أطراف أخرى یتم التعاقد معھا لتنفیذ تلك الخدمات داخل 

أو خارجھا، وعلیھ فإن العمیل یفوض البنك مسبقا  البحرین
ویرخص لھ ارسال معلوماتھ الشخصیة والمالیة إلى الجھات 
المذكورة اعاله بأي صورة كانت أو السماح لتلك الجھات 

لدخول إلى أنظمة البنك لالطالع على ھذه المعلومات وتخویل با
تلك الجھات صالحیة استخدام وتخزین وارشفة ومعالجة تلك 
المعلومات دون ان یعد البنك مخال بالتزاماتھ المتعلقة بالسریة 

 المصرفیة تجاه العمیل.

The Bank has the right to assign any of its financial, 
banking, Call Center, transport, archiving, 
processing, and physical or electronic archive 
services to its head office or to any of its branches, 
subsidiaries, affiliates or any other third party 
contracting with the Bank for executing such 
services inside or outside Bahrain. The Customer, 
accordingly, authorizes the Bank in advance to send 
the Customer financial and personal data to the 
parties mentioned above in any way whatsoever, or 
to allow such parties to access the Bank's systems to 
view such information and to use, store, archive and 
process such information without being in breach of 
any of its obligations towards the Customer, 
especially those related to bank secrecy. 

97.  

یجوز للبنك أن یقدم الخدمات المصرفیة من خالل أو باستخدام   .98
أو اللجوء إلى مساعدة حواسیب خادمة أو تطبیقات الكترونیة 

فنیة من مقره الرئیسي/ اإلدارة العامة أو فروعھ أو شركاتھ 
الحلیفة أو التابعة أو من خالل أي جھات أخرى یتم التعاقد معھا 

أو خارجھا. ویفوض العمیل البنك إرسال  البحرین دولة  داخل 
معلوماتھ المالیة وغیر المالیة وبأي صورة كانت سواء مطبوعة 

ترونیة أو تخویل تلك الجھات الدخول على أنظمة البنك أو إلك
لالطالع على تلك البیانات دون أن یعد البنك مخالً بالتزاماتھ 

 المتعلقة بالسریة المصرفیة تجاه العمیل.

The Bank has the right to provide its banking 
services through or using electronic servers or 
technical assistance from its head office, branches, 
affiliates, subsidiaries, or any other third party 
contracting with the Bank inside or outside Bahrain. 
The Customer accordingly, authorizes the Bank to 
send its financial and non-financial information, in 
printed or electronic format to such parties or allow 
them to access the Bank’s systems to review the 
same without being in breach of any of its 
obligations toward the Customer, especially those 
related to bank secrecy. 

98.  

الشخصیة  یفوض العمیل البنك بتبادل كافة معلومات العمیل  .99
والبنكیة وكافة المعلومات المتعلقة بمعامالت العمیل البنكیة 
والغایة منھا وطبیعة العالقة التي تربط كافة أطراف المعاملة 
البنكیة والمستفیدین منھا واسمائھم وارقام تسجیلھم وعناوینھم 
وبیانات االتصال الخاصة بھم وأرقام حساباتھم وكافة الوثائق 

العامة  واتیر مع مقره الرئیسي/ اإلدارةوالمستندات والف
والمؤسسات المالیة والبنوك المشاركة في تنفیذ معامالت العمیل 
واإلفصاح عن تلك المعلومات الى الجھات الرقابیة المختصة 
متى تطلب القانون ذلك دون أن یعد البنك مخالً بالتزاماتھ 

 المتعلقة بالسریة المصرفیة تجاه العمیل.

The Customer authorizes the Bank to exchange the 
Customer’s personal and banking information, and 
all other information related to the Customer's 
Banking Transactions, their purpose, the relationship 
between the related parties, beneficiaries, their 
names, registration numbers, addresses, contact 
details, account numbers as well as all documents 
and invoices with the Bank’s head office, 
participating banks and financial institutions and to 
the Regulatory Authorities without being in breach 
of any of its obligations toward the Customer, 
especially those related to bank secrecy.   

99.  

یفوض العمیل البنك باالستعالم واالطالع واإلفصاح وتزوید   .100
وتبادل المعلومات االئتمانیة وغیرھا من المعلومات الخاصة 
بالعمیل لدى الجھات المرخص لھا العمل كشركة معلومات 

  The Customer hereby authorizes the Bank to 
inquire, view, disclose, provide and exchange the 
Customer’s credit and non credit information with 
any licensed credit bureau or Regulatory Authorities. 

100.  
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ا یفوض العمیل البنك بتزوید تلك ائتمانیة أو الجھات الرقابیة، كم
الشركات والجھات الرقابیة بمعلومات عن التسھیالت الممنوحة 
أو التي ستمنح للعمیل من قبل البنك أو أي التزامات یكون 
ً من حیث نوع ھذه االلتزامات  العمیل فیھا كفیالً أو شریكا
ومقدارھا وتاریخ استحقاقھا والشروط والضمانات المتعلقة بھا 

یة تسدیدھا ومدى التزام العمیل بذلك أو أي معلومات أخرى وآل
تطلبھا تلك الشركات أو الجھات الرقابیة من وقت آلخر وفق 
أحكام القانون دون أن یعد البنك مخالً بالتزاماتھ المتعلقة 

 بالسریة المصرفیة تجاه العمیل.

The Customer also authorizes the Bank to provide 
the licensed credit bureau and the Regulatory 
Authorities with information about banking facilities 
granted or to be granted to the Customer and any 
other obligations on the Customer as guarantor or 
partner in terms of the type of such banking facilities 
and obligations, their amounts, date of maturity, 
conditions, securities, repayment, Customer’s 
commitment and any other information required 
from such credit bureau and Regulatory Authorities 
from time to time in accordance with the Law and 
without being in breach of any of the Bank’s 
obligations towards the Customer, especially those 
related to bank secrecy. 

ال یعد البنك مخال بالتزاماتھ المتعلقة بالسریة المصرفیة تجاه   .101
 العمیل في الحاالت التالیة: 

ً تجاریة في  .أ تسلیم البنك للشخص الذي یودع امواالً أو أوراقا
 حساب العمیل مستخرج ایداع یتضمن رقم حساب العمیل.

اب رفض تنفیذ حركة دفع أو تحویل اصدار شھادة أو بیان أسب .ب
مالي أو صرف شیك أو أي معاملة بنكیة أخرى بناء على طلب 

 صاحب الحق.
أي حالة أخرى یقررھا القانون أو الجھات الرقابیة من حین  .ج

 آلخر.

The Bank shall not be in breach of any of its 
obligations towards the Customer as regards bank 
secrecy in the following cases:  
a. Providing the person depositing money or 
commercial papers in the Customer's Account with a 
deposit receipt containing the Customer's Account 
Number. 
b. Issuing a certificate or statement of reasons 
behind refusal of payment, transfer, check payment 
or any other bank transaction at the request of the 
beneficiary. 
c. Any other cases determined by the Law or 
the Regulatory Authorities from time to time. 

 
 
 

 

101.  

 Customer Undertakings تعھدات العمیل
 یتعھد العمیل:   .102

ا للبنك وأن كافة شھادات التسجیل أن كافة المعلومات التي قدمھ .أ
وبیانات الشركاء واإلداریین وعقد التأسیس و/أو النظام األساسي 

 والمفوضین بالتوقیع صحیحة وحدیثة وتعكس الواقع.
أنھ لم یخفي أي معلومة مھمة عن البنك سواء طلبھا البنك أو لم  .ب

یطلبھا وتتعلق بغایات العمیل واسماء المساھمین والمالكین 
 یقیین وجنسیاتھم ووضع الشركة المالي.الحق

 أن یقوم بتحدیث بیاناتھ بصورة دوریة أو متى طلب البنك ذلك. .ج
أن یبلغ البنك بأي تعدیالت مھمة تطرأ علیھ أو على المساھمین  .د

أو على عقد التأسیس فیھ أو إدارتھ أو المفوضین بالتوقیع عنھ 

The Customer undertakes : 
a. That all information provided to the Bank and that 
the registration certificates, memorandum of 
association and/or articles of association, partners, 
directors, and Authorized Signatories information 
are true, updated and reflect the reality. 
b. That it did not withhold any significant 
information about the purposes of the Customer, the 
names of shareholders, owners, nationalities and the 
financial position of the Customer, whether 
requested by the Bank or not. 
c. To update its data periodically or when requested 
by the Bank. 

102.  
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أمور فور حصول ھذه التعدیالت وأي و/أو النظام األساسي 
 أخرى قد تؤثر على وجود العمیل واستمراریتھ.

أن یقوم بإبالغ البنك بأي تعدیل على عنوانھ أو بیانات اتصالھ  .ه
 المحفوظ لدى البنك فور حصول ذلك التعدیل. 

أنھ لن یقوم باستعمال حساباتھ أو أي خدمات مقدمة من البنك  .و
ر أو لغایات مخالفة للقانون أو لسیاسات البنك أو لغایات تمری

لصالح أي جھات تحظر القوانین التعامل  تسھیل تمریر حواالت
 معھا أو خاضعة لعقوبات محلیة أو إقلیمیة أو دولیة.

أن یحصر استعمال الحساب والخدمات البنكیة المتعلقة بالحساب  .ز
لغایاتھ الخاصة فقط وأن ال یستخدم الحساب ألي غایات ال تتعلق 

مصلحة أي من مالكیھ أو بعملھ أو لمصلحة أي شخص آخر أو ل
 المساھمین فیھ.

بعدم استخدام الحساب لغایات التعامل بالعمالت االفتراضیة أیا  .ح
 كان نوعھا. 

عدم رھن ودائعھ أو أرصدتھ الدائنة لدى البنك أو وضعھا ضماناً  .ط
ً ألي من التزاماتھ أو التزامات الغیر لصالح أي جھة  أو تأمینا

 على ذلك. أخرى إال بموافقة البنك الخطیة 

d. To notify the Bank of any significant changes to 
the Customer, its shareholders, management, 
Authorized Signatories or its memorandum of 
association and/or its articles of association 
immediately and of any other matters that may affect 
the Customer's legal existence and business 
continuity. 
e. To notify the Bank immediately of any changes or 
alterations that may occur to its address or 
communication information once they occur.   
f. Not to use its Accounts or any services provided 
by the Bank for purposes against the Law or the 
Bank's policies, or to execute or facilitate transfers in 
favor of any sanctioned parties by Law or subject to 
local, regional or international sanctions. 
g. To limit using the Account and the related 
banking services for its own purposes only, and not 
to use the Account for any unrelated purpose of the 
Customer or for the benefit of any other person, 
owner or shareholder. 
h. Not to use the Account for the purpose of dealing 
in Virtual Currencies in any way  
i. Not to pledge its deposits or credit balances with 
the Bank or place it as security or collateral for any 
of its or others’ obligations toward third parties, 
unless otherwise approved the Bank in writing. 
 

  Dormant Account سابالح تخمید
وأن یوقف العمل بكافة البطاقات  خامداللبنك أن یعتبر الحساب   .103

اإللكترونیة العائدة للحساب إذا لم یقم العمیل بإجراء أیة حركات 
ستة اشھر  أو  سنةلمدة  تحت الطلب /على الحساب الجاري

للحسابات المربوطة بعد تاریخ االستحقاق في حال عدم وجود 
حیث یتم تصنیف الحساب على أنھ خامد الیا  ،ي للتاریختجدید آل

مع  زمنیة أعاله لجمیع حسابات العمیلعندما تنطبق الحدود ال
 مراعاة ما یلي:

ال تعتبر أي حركات دائنة أو مدینة للفوائد والعموالت وتجدید  .أ
 ً وقید الضرائب على الفائدة والتسویات التي تنفذ  الودائع آلیا

كات التي تؤثر على تاریخ أخر حركة على الحساب من الحر
 على الحساب.

ً لجعل  الخامدال تعتبر الحركات الدائنة على الحساب   .ب سببا

The Bank may consider the account as dormant and 
block all related electronic cards if a period of 1 year 
lapses for current accounts/ Call Accounts and 6 
months  for term deposit accounts in case (with no 
auto renewal maturity date) without any transactions, 
and the account shall be  automatically classified as 
dormant when the above time limits apply for all 
customer  accounts taking into consideration the 
following:   

a. Credit or debit transactions for interest, 
commissions, automatic deposit renewal, 
interest tax, account reconciliation shall not 
affect the date of the last transaction. 

b. Credit transactions on Dormant Accounts shall 
not activate the Account. 

c. No withdrawal or transfer transactions are 

103.  
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 ً  .الحساب نشطا
 .الخامدال یسمح بقبول أي حركة سحب أو تحویل من الحساب  .ج
حسب  الخامدةیتم االستمرار باحتساب الفوائد على الحسابات  .د

 .خامداالحساب  العقد الساري المفعول بتاریخ اعتبار
یتم االستمرار في إصدار كشوف الحسابات واإلشعارات  .ه

 .الدوریة للعمیل وفقاً للطریقة المتفق علیھا
 الخامدةیحق للبنك فرض رسوم وعموالت على الحسابات  .و

 .مصرف البحرین المركزيوفقاً للتسعیرة المعتمدة من 
ال یتم إلغاء التجمید وتنشیط الحساب إال بحضور المفوض  .ز

التوقیع عن العمیل أو وكیل أو مفوض عن العمیل بموجب ب
وكالة أو تفویض معتمد یخولھ تنشیط الحساب واإلقرار بصحة 

 األرصدة.
بیانات وفق متطلبات "إعرف الیتم تحریك الحساب بعد تحدیث  .ح

 .عمیلك" و توقیع النماذج المطلوبة لتنشیط الحساب
ة للبنك عند تم إشعار العمیل حسب بیانات اإلتصال المزودی .ط

تصنیف أیا من حساباتھ على أنھ خامد كما و یلتزم العمیل 
 بتنشیط حساباتھ الخامدة في أقرب وقت.

سمح بإجراء أي حركات مدینة على الحسابات الخامدة ال ی .ي
بینما تقبل الحركات الدائنة بما فیھا الفوائد الدائنة (حسب 

 یل).المعدالت السائدة حسب شروط العقد بین البك و العم
  امدا:خفي حال اصبح حساب الجاري  .ك

الت ایلتزم البنك بالسماح بالحو -1

اإللكترونیة أو الیدویة (الغیر إلكترونیة) 

 .إلى الحسابالقید 

یحق للبنك إحتساب العموالت والنفقات  -2

المسموح بھا من قبل مصرف البحرین 

المركزي إذا كان رصید الحساب دائناً 

 والیحتسب أیة عموالت أو نفقات

 .أخرى
ً بإغالق الحساب  -3  یوافق العمیل على أن البنك یكون ملزما

allowed from Dormant Accounts. 
d. Interest on Dormant Account balances shall be 

calculated as per the effective contract on the 
date the Account becomes dormant. 

e. Issuance of account statement and periodical 
advices to the Customer shall be maintained as 
per the agreed means. 

f. The Bank is entitled to impose fees and charges 
on Dormant Accounts in accordance with the 
rate approved by the Central Bank of Bahrain. 

g. Dormant Account shall not be activated unless 
in the presence of the Authorized Signatory or 
an agent with a Power of Attorney or 
acceptable Authorization allowing account 
activation and balance acknowledgment. 

h. The account is activated after updating the 
Customer data according to “know your 
Customer” requirements and singing the 
needed documents to activate the account.  

i. The Bank shall notify the Customer through 
the contact information provided to the Bank 
when any of his/her accounts is classified as 
dormant, and the Customer is obligated to 
activate his/her dormant accounts as soon as 
possible.  

j. Debit transactions are not allowed for the 
dormant accounts, while the credit transactions 
are accepted, including the credit interests 
(according to the prevailing rates and the terms 
of the contract concluded  between the Bank 
and the Customer). 

k. When the term call account becomes 
dormant: 

1- The Bank shall allow the electronic 

or manual transfers (non-

electronic) transfers to the 

account. 
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ن التاریخ الذي أصبح فیھ الحساب شھر مأ) 6(ستة خالل 
ً وكان رصید الحساب صفراً، ویلتزم البنك بعد اإلغالق خ امدا

 بإرسال إشعار اإلغالق إلى العمیل بأیة وسیلة إتصال.

2- Interest is applied to interest-

bearing accounts according to the 

prevailing interest rate and as 

agreed between the Customer and 

the Bank . 
3- The Customer agrees that the bank 

shall close the account within six 
(6) months from the date on which 
the account becomes dormant if the 
account balance is zero, and the 
Bank is obligated to send the 
closure notice to the customer by 
any means of communication after 
closing the account. 

 
 Balance Blockage حجز األرصدة

بنك تفویضاً ال رجعة فیھ بحجز أي مبلغ یدور یفوض العمیل ال  .104
حولھ أي نزاع بین العمیل و/أو البنك و/أو طرف ثالث ویتعلق 
بمعاملة بنكیة وذلك إلى حین البت في النزاع قضاًء أو رضاًء 

 وال یحق للعمیل المطالبة بأي فوائد أو تعویض نتیجة ذلك.

The Customer irrevocably authorizes the Bank to 
block any sum subject to any Banking Transaction 
dispute between the Customer, Bank, and/or third 
party until the dispute is determined judicially or 
amicably without having any right to claim any 
interest or compensation from the Bank. 
 

104.  

 Closing Accounts  إغالق الحسابات
 The Customer may close the Accounts upon a یحق للعمیل إغالق الحساب بناء على طلب خطي یقدمھ للبنك.    .105

written request submitted to the Bank.   
 

105.  

یحق للبنك طلب أي تأمینات نقدیة في حال طلب العمیل براءة   .106
بذمتھ للبنك بعد إغالق ذمة عن إي التزامات غیر نھائیة مترتبة 

 الحساب.  

The Bank may request cash collaterals for a non-
final obligations due on the Customer toward the 
Bank, if the Customer requests a Clearance after the 
Account Closure.   
 

106.  

 للبنك أن یقوم بإغالق أي من حسابات العمیل وفق تقدیره  .107
المطلق في أي وقت ودون أیة مسؤولیة علیھ في أي حالة من 

 األحوال المشار إلیھا أدناه: 

 مخالفة العمیل لألحكام والشروط أو أي من تعھداتھ الواردة فیھا؛ .أ

The Bank may close any of the Customer’s 
Accounts at any time without bearing any 
responsibility at its absolute discretion in the 
following cases:  
a. The Customer's breach of the Terms and 

107.  
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تقدیم العمیل معلومات كاذبة أو غیر صحیحة للبنك أو إخفائھ أي  .ب
 معلومات مھمة عن البنك؛ 

نون وما یجري علیھ العرف عدم مراعاة العمیل ألحكام القا .ج
 المصرفي ومبدأ حسن النیة في التعامل؛ 

توافر اسباب معقولة لدى البنك لالعتقاد أن العمیل یستخدم  .د
حساباتھ لغایات غیر مشروعة مثل تمویل االرھاب وغسل 

 األموال؛
رفض العمیل أو تخلفھ عن تزوید البنك بأي معلومات أو وثائق  .ه

و تخلفھ عن تحدیث بیاناتھ وتوقیع یطلبھا البنك من حین آلخر أ
الخاصة  ) أو النماذج KYCأي من نماذج اعرف عمیلك (

االلتزام بالمتطلبات الضریبیة للحسابات األجنبیة  بقانون
 )؛FATCAاألمریكي  والمعروف اختصاراً بالفاتكا (

ورود اسم العمیل ضمن اللوائح الدولیة أو اإلقلیمیة أو المحلیة  .و
أو خارجھا) لألشخاص المحظور التعامل  یندولة البحر(داخل 
 معھم؛

قیام العمیل بتحریر أوراق تجاریة أو طلب حواالت مصرفیة أو  .ز
 أوامر دفع دون توفر مقابلھا؛

 تعامل العمیل بالعمالت االفتراضیة بأي شكل من األشكال؛ .ح
 إجراء العمیل ألي عملیات صوریة؛ .ط
ب العمیل إذا مضت ستة أشھر بدون إجراء أیة حركة على حسا .ي

 وكان الحساب بدون أرصدة مدینة أو دائنة؛ أو
 أیة أسباب أخرى یقدرھا البنك.ك. 

 وذلكفتح الحساب المطلوبة  مستندات كافة. عدم استكمال ل
 .البنك قبل من المحددة المدةخالل 

Conditions or any of its undertakings therein; 
b. The Customer provides false or incorrect 

information to, or hides any important information 
from, the Bank;  

c. The Customer’s non observance of the Law, 
banking custom, and the principle of good faith in 
banking dealings;  

d. The Bank has  reasonable reasons to believe that 
the Customer is using the Accounts for illegal 
purposes, such as financing of terrorism and 
money laundering; 

e. The Customer’s refusal or failure to provide the 
Bank with any requested information or 
documents, update its data, sign “Know Your 
Customers Forms (KYC)” and/or sign the forms 
of the US Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA); 

f. The Customer is listed in any international, 
regional, or local sanctions list inside or outside 
Bahrain ; 

g. Signing commercial papers and issuing transfers 
or payment orders without having sufficient 
balance; 

h. Dealing in Virtual Currencies in any way; 
i. Carrying out fictitious transactions; 
j. The elapse of six months period without any 

transaction on a zero balance Account; or  
k. Any other reason that the Bank may consider 

upon its absolute discretion. 
l. Not completing required account opening 

documentation within the time-period specified by 
the Bank. 

یحق للبنك عند إغالق الحساب ألي سبب كان أن یجري   .108
المقاصة االتفاقیة بین رصید الحساب المغلق وأي التزامات 
ً أو كفیالً ولو كانت تلك  مترتبة على العمیل بصفتھ مدینا
االلتزامات غیر مستحقة ودون الحاجة للحصول على موافقة 

 العمیل على ذلك. 

The Bank shall have the right, upon the Account 
closure, for any reason to set off between the balance 
of the closed Account and any financial liabilities 
due on the Customer toward the Bank whether as a 
debtor or guarantor, even if such liabilities are not 
due and without the need of obtaining the 
Customer’s approval.  

108.  

إن وجود رصید دائن في الحساب البنكي ال یمنع من إغالقھ   .109
متى توافرت أي من اسباب اإلغالق ویحق للبنك في ھذه الحالة 
اصدار شیك بقیمة رصید الحساب وارسالھ إلى العمیل على 

وسائل المتفق علیھا أو حفظ الشیك عنوانھ المعتمد لدى البنك بال
 لدى البنك إلى حین مراجعة العمیل واستالمھ. 

The Account credit balance shall not prevent it from 
being closed if any of the account closure conditions 
are met. In such a case, the Bank has the right to 
issue a check with the account balance and send it to 
the Customer’s address by the agreed means or to 
keep it at the related branch for handling.  

109.  
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یتوقف سریان الفوائد المتفق علیھا على األرصدة الدائنة اعتباراً   .110
 من تاریخ اغالق الحساب. 

No interest to be incurred on the Account credit 
balances as of the closure date.  

110.  

ً للبند (  .111 ) 105یقر العمیل بأن إغالق الحساب من قبل البنك وفقا
أعاله ال یكون معلقا على تبلیغ العمیل إشعارا خطیاً مسبقاً بذلك 

 أو موافقتھ الخطیة على الرصید الناتج عن اإلغالق.

The Customer acknowledges that the Bank closure 
of the Account in accordance with Article (105) is 
not conditional upon giving the Customer a notice 
thereof or the Customer’s consent to the balance 
resulting from the closure. 
 

111.  

لن یقبل البنك أیة ایداعات أو حواالت واردة أو شیكات مسحوبة   .112
بعد إغالقھ سواء بناء على طلب العمیل أو قرار  على الحساب

البنك  ودون أن یترتب على البنك أیة مسؤولیة عن رفض 
 االیداع أو قید الحوالة أو إعادة الشیك دون صرف.

Once the Account is closed upon the Customer’s 
request or the Bank decision, no deposits, inward 
transfers, or drawn checks are allowed on the 
Account, and the Bank shall not be liable for 
refusing deposits and inward transfers or returning 
checks without payment. 
 

112.  

یلتزم العمیل في حال إغالق الحساب  بإعادة أي بطاقات أو   .113
یات تشغیل دفاتر شیكات أو أیة أدوات سلمت إلیھ من البنك لغا

 الحساب.

The Customer shall return any cards, check books or 
tools handed over by the Bank account operation 
purposes. 

113.  

  Correspondence and Notices  المراسالت واالشعارات 
تكون بیانات االتصال الخاصة بالعمیل المقدمة إلى البنك من   .114

و رقم فاكس و/أو رقم الھاتف الخلوي الخاص برید إلكتروني و/أ
ً مقبوالً ومعتمداً لغایات تبلغ العمیل أي  بالرسائل النصیة عنوانا
مراسالت أو إشعارات صادرة عن البنك. وتكون المراسالت أو 
اإلشعارات المرسلة بأي من ھذه الطرق منتجة آلثارھا القانونیة 

 البنك.  بمجرد إرسالھا طبقاً لما ھو ثابت في سجالت

The Customer's contact details provided to the Bank 
such as e-mail, fax, and/ or phone number for SMS 
service shall be acceptable and approved for the 
purpose of notifying the Customer of any 
correspondence or advices issued by the Bank. Any 
notice or advice sent by the Bank in any of these 
methods will be legally valid once sent as indicated 
in the Bank's records.  
 

114.  

في حال االتفاق على ارسال اإلشعارات والمراسالت بواسطة   .115
ً لھذه  ً ومتبلغا البرید العادي أو المسجل، فیعتبر العمیل مستلما

سالت بما في ذلك كشوفات الحسابات خالل االشعارات والمرا
اسبوع من تاریخ ارسالھا وفق سجالت البنك في حال كان 
عنوان العمیل داخل المملكة وخالل اسبوعین من تاریخ 

 االرسال في حال كان عنوان العمیل خارج المملكة.  

Notices and correspondences sent by regular or 
registered mail upon mutual agreement shall be 
deemed received by the Customer within one week 
from the date of mailing as per the Bank’s records if 
the Customer address is inside the Kingdom, and 
within two weeks if the address is abroad.    

115.  

یطرأ على عنوانھ المحفوظ  یلتزم العمیل بإبالغ البنك بأي تعدیل  .116
لدى البنك أو بیانات االتصال الخاصة بھ فور تعدیلھا، وبخالف 

ذلك تعتبر المراسالت واإلشعارات المرسلة من البنك إلى 

The Customer hereby undertakes to notify the Bank 
in writing of any change or alteration that may occur 
to its address or contact information; otherwise, sent 
notices and correspondences to the addresses and 

116.  
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 ً  contact details provided by the Customer to the Bank .     العمیل على العنوان المحفوظ لدیھ أنھا مسلمة ومبلغة أصولیا
shall be deemed received and duly.   
 

قف إرسال أي مراسالت أو إشعارات متفق علیھا یحق للبنك و  .117
للعمیل في حال إعادة أي من ھذه المراسالت واإلشعارات دون 

 تسلیم ولو لمرة واحدة.

The Bank has the right to stop sending the agreed 
upon correspondences or notices to the Customer in 
case it was returned undelivered, even if for once. 

117.  

یجب أن تكون كافة المراسالت واإلشعارات التي یرسلھا العمیل   .118
إلى البنك خطیة على أن ترسل إلى عنوان فرع البنك المعني 

 بواسطة الید أو البرید المسجل أو السریع.

All correspondences and notices sent by the 
Customer to the Bank must be sent in witting to the 
address of the Bank’s concerned branch by hand, 
registered mail or courier. 
 

118.  

 Amendments and Waivers التعدیل والتساھل في التطبیق
بناء على  في أي وقت یحق للبنك تعدیل األحكام والشروط  .119

 إشعار یرسلھ إلى العمیل بأي وسیلة متفق علیھا.

The Bank may, at any time, amend the Terms and 
Conditions upon a written notice sent to the 
Customer by the agreed upon mean of 
communication. 
 

119.  

إن عدم استخدام البنك ألي من حقوقھ الممنوحة بموجب األحكام   .120
والشروط أو منحھ العمیل استثناءاً على معاملة معینة ال یعني 

ألشكال تنازل البنك عن استخدام حقھ في بأي شكل من ا
 المستقبل.

Waiver by the Bank of its rights under these Terms 
and Conditions, or granting the Customer any 
exceptions for a particular Banking Transactions 
shall in no way impair the Bank’s punctual 
enforcement of such rights in the future.  

120.  

في األحوال التي تجیز فیھا األحكام والشروط للبنك استخدام   .121
أكثر من خیار، فإن استخدام البنك أحد الخیارات في حالة معینة 
ال یعني أنھ تنازل عن حقھ في استعمال أي من خیاراتھ األخرى 

 في حاالت مستقبلیة مشابھة. 

In cases where the Terms and Conditions entitle the 
Bank to use more than one option, the Bank's 
selection of a particular option shall not imply that it 
waives its right to use any other options in similar 
future situations  

121.  

  Applicable Law and Jurisdiction القانون الواجب التطبیق واالختصاص القضائي
تخضع ھذه األحكام والشروط وتفسر بنودھا وفقاً ألحكام قوانین   .122

 المملكة.

These Terms and Conditions shall be governed by 
and construed in accordance with the applicable 
Laws in the Kingdom. 
 

122.  

 بالنظر في أي نزاع ینشأ بین العمیل البحرینتختص محاكم   .123
 والبنك بخصوص حساباتھ لدى البنك. 

The Courts of Bahrain has jurisdiction over any 
dispute between the Customer and the Bank 
regarding the Accounts.  
 

123.  

) أعاله، یحق للبنك إحالة 123على الرغم مما ورد في البند (  .124
ص نوعي إي نزاع بینھ وبین العمیل إلى أي محكمة ذات اختصا

أو مكاني داخل المملكة أو خارجھا، كما وللبنك رفع عدة 
دعاوى في نفس الوقت لدى عدة محاكم ذات اختصاص دون أن 

 یحق للعمیل االعتراض على خیار البنك. 

Notwithstanding the provisions of Article (123) 
above, the Bank may refer any dispute to any court 
with jurisdiction inside or outside the Kingdom, and 
the Bank may also file several concurrent lawsuits 
before several courts without the right of the 
Customer to object the Bank's decision.  
 

124.  
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یكون عنوان العمیل المعتمد لغایات التبلغ بأي إجراءات قانونیة   .125
أو إنذارات عدلیة ھو العنوان الوارد على نموذج فتح  أو تنفیذیة

ً مختاراً لھذه الغایات وال یعتد بأي  الحساب والذي یعتبر موطنا
عنوان آخر إال اعتباراً من تاریخ تسلیم العمیل البنك اشعاراً 

 خطیاً یفید تغییر عنوانھ ویتضمن عنوانھ الجدید المعتمد.   

The address shown on the account opening 
application is considered as the domicile selected by 
the customer for serving service of process and any 
legal summons or warning. The Customer shall, 
when the said address is changed, inform the Bank 
in writing thereof; otherwise, any legal service to the 
address kept with the Bank shall be valid.   
 

125.  

  Bank Documents and Records حجیة وثائق البنك وتسجیالتھ
یكون للصور المحفوظة في أو المستخرجة من أجھزة الحاسوب   .126

واالرشفة اإللكترونیة والصراف اآللي والبرید االلكتروني 
الحدیثة والمستخدمة من قبل وخالفھا من األجھزة اإللكترونیة 

حجیة األصل في اإلثبات وتكون تلك الصور  البنك
والمستخرجات التي یقدمھا البنك في أي نزاع بینة قانونیة 
مقبولة ولھا حجیة األصل في االثبات وملزمة للعمیل دون أن 

 یكون البنك ملزما بتقدیم األصل.

The photocopies kept or extracted from computers, 
electronic archiving, ATM, e-mail and any other 
electronic equipment used by the Bank shall be 
treated as originals for legal proof purposes. The 
photocopies and extracts provided by the Bank in 
any legal proceeding shall be acceptable evidence 
and binding on the Customer and the Bank shall not 
be bound to present the original. 
 

126.  

یسقط العمیل حقھ في أي نزاع بطلب إلزام البنك بتقدیم أصل أي   .127
مستندات تتعلق بالعملیات البنكیة التي أجراھا على حساباتھ 
سواء كانت تعلیمات خطیة أو أوراق تجاریة أو أي مستندات 

د مضي خمس سنوات على تاریخ تنظیمھا ویطبق أخرى بع
 ) أعاله. 126بخصوصھا ما ورد في البند (

The Customer shall waive his right to demand the 
Bank to submit any original document after the lapse 
of five years of any Banking Transactions, whether 
as a written instruction, commercial papers or any 
other documents and shall be subject to the 
provisions of Article (127) above.  
 

127.  

تكون حسابات البنك وسجالتھ بینة مقبولة إلثبات الحركات   .128
واألرصدة التي تتم على حسابات العمیل، ویكفي لھذه الغایة 

لحاسوب أو أیة وسیلة تقدیم البنك كشفا للحسابات مستخرجا من ا
 من وسائل التعامل المتاحة.

The Bank’s books and records, and any extracts 
thereof shall be an acceptable evidence to prove the 
Account balances and any Banking Transactions 
thereon. 

128.  

تكون دفاتر البنك ومستخرجات الحاسوب والكامیرات حجة   .129
نونیة على العمیل مقبولة في االثبات وال یجوز لھ الطعن في قا

 عدم قانونیتھا.

The Bank's books and records, computer outputs, 
and cameras records shall be acceptable legal 
evidence and the Customer shall not have the right to 
challenge its validity.  

129.  
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یل للبنك تسجیل أي مكالمة ھاتفیة تجري بینھ وبین یجیز العم  .130
البنك ألي غایة كانت بما في ذلك تعزیز أي من العملیات البنكیة 
والوكاالت والتفویضات وغیرھا، كما ویجیز العمیل للبنك 
استعمال الكامیرات لغایات تصویر كافة المعامالت التي تجري 

خل أي من فروع من قبل العمیل أو أي من مفوضیھ ومندوبیھ دا
البنك أو صرافاتھ اآللیة، ویحق للبنك تقدیم ھذه التسجیالت 
الصوتیة والمرئیة في أي نزاع لغایات إثبات الوقائع المتعلقة 
بھذه التسجیالت والتي تعد بینة قانونیة مقبولة ویسقط العمیل 

 حقھ في االعتراض على قانونیتھا. 
 

The Customer hereby authorizes the Bank to record 
any calls that take place with the Bank for any 
purpose whatsoever, including the confirmation of 
any Banking Transaction, Power of Attorney, 
Authorizations, and the same. The Customer also 
authorizes the Bank to use cameras to record all the 
Banking Transactions carried out by the Customer or 
any of its Authorized Signatories or representatives 
inside any of the Bank’s branches or ATMs. The 
Bank shall have the right to use these audio and 
video recordings in any dispute to prove facts related 
to such records; the Customer hereby agrees to 
consider the same as conclusive legal evidence and 
waives its right to object their validity.  

130.  

  Final Provisions  األحكام الختامیة 
 -قطاع التجزئة  –المبالغ المودعة لدى البنك العربي ش.م.ع   .131

ھا وفقا ألحكام برنامج حمایة الودائع البحرین یتم تغطیت
وحسابات االستثمار المطلقة الصادره عن مصرف البحرین 

 .المركزي

Deposits held with Arab bank plc – Bahrain Retail 
branch in the Kingdom are covered by the 
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted 
Investment Accounts issued by the Central Bank of 
Bahrain. 

131.  

تخضع الخدمات والتسھیالت التي یقدمھا البنك للعمیل للعقود   .132
 واألحكام والشروط الخاصة بتلك الخدمات والتسھیالت.  

Services and facilities provided by the Bank to the 
Customer shall be subject to their own contracts and 
special terms and conditions.  

132.  

تطبق الشروط واألحكام على الخدمات والتسھیالت بالقدر الذي   .133
 ال یتعارض مع عقودھا وأحكامھا وشروطھا الخاصة. 

The Terms and Conditions shall apply to services 
and facilities to the extent that they do not conflict 
with their contracts and special terms and conditions.  
 

133.  

یقر العمیل بأنھ اطلع على األحكام والشروط وتفھمھا واستلم   .134
 نسخة عنھا وھي ملزمة لھ ونافذه في مواجھتھ. 

The Customer confirms receiving a copy of the 
Terms and Conditions, reading and understanding 
them thoroughly, and that he is bound by their rules. 
  

134.  

یقر العمیل بأنھ اطلع واستلم نسخة من قائمة العموالت   .135
والمصاریف وأسعار الفوائد وأنھ موافق علیھا دون أي تحفظ أو 

 بشكاوي الخاص الدلیل من نسخةأنھ استلم وشرط أو اعتراض 
 .العمالء وإقتراحات

 

The Customer confirms receiving and reading a copy 
of the  list of fees, charges and interests rates and 
agreed to the same without any reservation, 
condition or objection and that he received a copy of 
the customers’ complaints procedures guide 

135.  



 
 

ACG 219-AE-22.1-BH 
Licensed as a Conventional Retail & Wholesale Bank by the CBB 
 

ن المركزي مرخص كمصرف تجزئة وجملة من قبل مصرف البحری  
 

   35 
 

 
 

(الكترونیا) عن  اء كشف الحساب واالشعاراتبخدمة إضافة / إلغالشروط واألحكام الخاصة 

  عنوان البرید اإللكترونيطریق
Addition/ Cancellation for eStatements and 
eAdvices Service through – Email Address 

 Terms of Use -1 :  شروط االستخدام 1-
كم حساباتك تح الشروط واألحكام التي أو تستبدلتلغي لن ھذه الشروط واألحكام  -أ

، بما في ذلك، دون حصر، تلك لكواستخدامك للمنتجات والخدمات األخرى التي یقدمھا البنك 
لتي ستظل ساریة المفعول ما لم واواالشعارات بخدمة اإلنترنت وكشف الحساب المتعلقة 

 ینص على خالف ذلك.

a. These Terms and Conditions will not supersede or replace the 
terms and conditions governing your Accounts and your use of other 
products and services offered by our Bank, including, without limitation, 
those related to the internet service or the account statements and advices, 
which shall continue to apply unless otherwise provided. 

وأیة شروط وأحكام أخرى في حال وجود تضارب أو تعارض بین ھذه الشروط واألحكام  -ب
ً –فیما یتعلق   واألحكام ھي التي تحكم.، فإن ھذه الشروط بالخدمة -حصرا

b. In the event of inconsistency or conflict between these Terms 
and Conditions and other terms and conditions related to the service 
exclusively, these Terms and Conditions shall prevail where the Service is 
concerned. 

 نطاق الخدمة: -2
 

2-Scope of the Service  

بالعمیل  تغطي الخدمة عملیة ارسال كشوفات الحساب الى البرید االلكتروني الخاص
 .والمسجل لدى البنك

The Service covers sending the Account statements to the email address 
of the Customer registered with the Bank. 

 :الخدمةأحكام -3
 
 .للعمیلااللكتروني البرید موقع یتم تقدیم الخدمة من خالل  -أ

3-The Service Terms: 

a.  The Service is provide through Email Address for the customer 

إلى العنوان كشف حساب ورقي في حال اشتراك العمیل بالخدمة فإنھ لن یتم إرسال  -ب
 .ما لم نقرر خالف ذلك الخاص بالعمیلالبریدي 

b.   If the Customer subscribes to the Service, the paper account 
statements will not be sent to the Customer mailing address unless the 
Bank determines otherwise. 

العودة الى إرسال الكشوفات الورقیة عن طریق  طلبیشاء في أي وقت  للعمیلیجوز  -ج
 .أیام عمل لتفعیل الطلب 10العنوان البریدي بحیث یتم منح البنك مدة ال تقل عن 

c. The Customer may at any time choose to switch back to the paper 
Statements to his/her registered mailing address. The Bank needs at least 
10 working days notice to affect this request.  

یحق للعمیل طلب كشف حساب ورقي في أي وقت من خالل فروع البنك العربي ویكون -دـ
 .رسوم قد یحددھا البنك من حین آلخر ألیةھذا الطلب خاضع 

d.    The Customer may request a paper Statements any time through 
Arab Bank branches subject to fees and charges determined by the Bank 
from time to time.  

 الایصألغراض للبنك میع التفاصیل التي أعطیت یجب على العمیل أن یؤكد بأن ج _-ه
تلك التفاصیل بما في  البنك فوراً بأي تغییرات قد تطرأ علىویجب إعالم كاملة ودقیقة  الخدمة

 دون حصر رقم الھاتف /عنوان البرید اإللكتروني. ذلك

e. The Customer confirms that all the details provided to the Bank for the 
purpose of receiving the Service are complete and accurate, and shall 
promptly notify the Bank of any changes thereto including, without 
limitation, the mobile phone number/e-mail.  

) ساعة من استالم كشف 24یوافق العمیل على إخطار البنك في غضون أربع وعشرین ( -  ,
روني. الحساب اإللكتروني إذا كان العمیل غیر قادر الى الدخول إلى كشف الحساب اإللكت

وعند انتھاء ھذه المدة ، یعتبر العمیل قد استلم كشف الحساب اإللكتروني وتم االطالع علیھ ، 
 وتعتبر سجالت كشف الحساب اإللكتروني ملزمة ونھائیة. 

f.The Customer agrees to notify the Bank within twenty-four (24) hours of 
the receipt of the E-Statement if the Customer is unable to access the E-
Statement. Upon expiry of such period, the Customer shall be deemed to 
have received and accessed the E-Statement and the E-Statement shall be 
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considered binding and final. 

ً أمام از لبنك فیما یتعلق بالتزاماتھ التعاقدیة . یدرك العمیل ویوافق على أنھ سیبقى مدینا
 بصرف النظر عن استالم أو عدم استالم كشف الحساب اإللكتروني.

  

g. The Customer understands and agrees that it shall continue to be 
liable to the Bank with regard to its contractual obligations irrespective of 
the receipt or non-receipt of the E-Statement. 

ز) أعاله، یوافق العمیل على أن تكون كشوفات الحسابات -3دون االجحاف بالمادة ( . ح
اإللكترونیة المرسلة عن طریق البرید اإللكتروني دلیل قاطع على حساباتھ وأرصدتھ وبالتالي 

االئتمانیة وفي یوم عن كشف الحساب للبطاقات  60ال یحق لھ االعتراض إال في غضون 
یوم للحسابات األخرى. في حال أن الحساب المعني ھو حساب مشترك، فإن  90غضون 

اإلشارة إلى "العمیل" في ھذه الفقرة تشیر إلى جمیع أصحاب الحسابات المصرفیة لھذا 
 الحساب المشترك بغض النظر عن والیة التوقیع.

h. Without prejudice to clause (3.g) above, the Customer agrees 
that the E-Statement sent via email shall be conclusive evidence as to the 
accounts and balances. Accordingly, the Customer may object the E-
statement within 60 days for credit card E-Statements and 90 days for 
other Accounts E-Statements. Where the account concerned is a joint 
account, the reference to "Customer" in this clause shall mean all account 
holders of this joint account irrespective of the signing mandate. 

طرف یجب إغالق البرید اإللكتروني الخاص بالخدمة من قبل العمیل لعدم السماح ألي  .ط  
آخر لإلطالع أو الحصول عل كشف الحساب االلكتروني وعدم تخزینھا إال على الكمبیوتر 

 الخاص بھ في حال استخدم  كمبیوترا اخر.
 

i. The Customer shall log out the email to prevent others from viewing or 
accessing the E- Statement and to avoid saving it if the Customer uses a 
computer other than his own personal computer. 

 االلتزامات: -4
 
یوافق العمیل على أن البنك ال یتحكم في األشخاص الذین لدیھم إمكانیة الوصول إلى جھاز  -أ

الكمبیوتر الشخصي الخاص بھ وكلمة المرور الخاصة والتي بحوزتھ. ولن یكون البنك 
مصرح بھ إلى جھاز الكمبیوتر الشخصي أو كلمات المرور مسؤوالً عن أي دخول غیر 

 الخاصة بالعمیل.

4-Liabilities: 

a. The Customer agrees that the Bank has no control as to the persons 
who have access to the Customer’s personal computer and his password 
once it is in his possession. The Bank will not be liable for any 
unauthorized access to the Customer’ personal computer or his passwords. 

خسارة أو ضرر قد یلحق بالعمیل نتیجة إفشاء أیة معلومات  ة. البنك غیر مسؤول عن أیب
بالشروط واألحكام والتوصیات والمبادئ الخاصة  العمیل سریة في حال عدم التزام

 ستخدام اآلمن للنظام التي تقررھا البنك من وقت الى اخر.باال

b. The Bank will not be liable for any lose or damage resulting from the 
disclosure of confidential information if the Customer  has not complied 
with these Terms and Conditions or such other guidelines or 
recommendation related to the safe use of the system  that the Bank may 
issue from time to time.  

ال یتحمل البنك أیة مسؤولیة قد تنتج عن أي ضرر أو عواقب نتیجة فشل أو تأخیر في  ج.
تقدیم الخدمة أو أي خطأ أو فشل خارج عن سیطرة البنك  كفشل معدات االتصاالت 

كیة والالسلكیة الخاصة لتلقي المراسالت اإللكترونیة ، عطل میكانیكي ، فشل المسار السل
 ، عطل ، وانھیار التقنیة ، وانقطاع أو دقة المعدات أو التجھیزات.

 

c. The Bank will not assume any responsibility for any damage or 
consequences resulting from the failure or delay in providing the Service 
or any error or failure beyond the Bank control, such as the failure of 
telecommunications equipment to receive the electronic correspondences, 
mechanical failure, path failure, malfunction, technical breakdown, 
interruption or accuracy of equipment or installation. 

البنك العربي غیر مسؤول عن أي فیروسات أو فیروسات  -الحمایة من الفیروسات  .د 
إلكترونیة قد یواجھھا العمیل. یقترح البنك العربي أن یقوم العمیل بفحص أجھزة الكمبیوتر 

منتجات الحمایة الشخصیة الخاصة بالعمیل من ایة فیروسات بشكل روتیني باستخدام أحد 
 من الفیروسات.

d. Virus protection –Arab Bank shall not be responsible for any electronic 
virus or viruses that Customer may encounter. Arab Bank suggests that 
Customer routinely scan Customer’s PC(s) using a virus protection 
product. 

إرسال كشف الحساب عن طریق بل اثبت البنك أنھ أرسل أو قام بمحاولة إرسال في حا -ه 
فال یتحمل البنك أو أي من موظفیھ أیة مسؤولیة ناتجة عن  المسجل لدیھ البرید اإللكتروني

 أي ضرر ناتج عن تأخر أو عدم استالم الكشف.

e. If the Bank shows that it has sent or attempted to send the E-Statement 
to your email address registered with the Bank, the Bank and its 
employees shall have no liability to you if you suffer loss due to the E-
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Statement are not received or delayed. 

 -تعلیق وإنھاء الخدمة: -5
 

على أن یتم ذلك بالطریقة التي یحددھا  وقاتأ. یجوز للعمیل إنھاء الخدمة في أي وقت من األ
 .البنك من وقت الى اخر

5- Suspension and Termination 

a. You may terminate the Service at any time in such manner as we may 
prescribe from time to time.  

سب تقدیر البنك ب. یمكن للبنك تعلیق أو إنھاء كل أو أي جزء من الخدمة في أي وقت وح
 بھ. ةیوم من التاریخ المنوي تعلیق أو إنھاء الخدم 14المطلق مع إشعار مسبق قبل 

b. We can suspend or terminate all or any part of the Service at any time 
and at our absolute discretion with prior notice before 14 days of the 
Service suspension or termination.  

 
قد تتعرض الخدمة ب أعاله، ، في حال االعتقاد بأن  5البند عمومیة ج. دون اإلخالل ب

لالستغالل أو أن المراسالت اإللكترونیة لم تصل ملف العمیل إلى البرید االلكتروني الخاص 
ة بھ المسجل لدى البنك، فإنھ یحق للبنك، ودون إشعار العمیل تعلیق كل أو جزء من الخدم

وسترسل جمیع الكشوفات على العنوان البریدي حتى یتم استئناف الخدمة وفقا لإلجراءات 
 المطبقة لدى البنك في ذلك الوقت.

c .Without prejudice to the generality of Clause  5(b) above, in the event 
where the Bank has any reason(s) to believe that the security of Service or 
the E-statements sent to the Customer has been compromised or that the 
E-Statement will no longer reach the Customer at his email address 
registered with the Bank, the Bank may in its sole discretion and without 
notice suspend all or part(s) of the Service in which case we will forward 
all future Statements affected by the suspension to the Customer’s mailing 
address until the Service is resumed in accordance with the Bank’s 
procedures applicable at the time. 

یات عن أي تعلیق أو إنھاء الخدمة تحت أي ظرف د. لن یتحمل البنك  أي التزامات أو مسؤول
 من الظروف.

d. We will not assume any liabilities or responsibilities for any suspension 
or termination of the Service under any circumstances 

تي نشأت بین البنك إن إنھاء أو تعلیق الخدمة ال تخل وال تؤثر على االلتزامات والحقوق ال ھـ.
 والعمیل قبل تاریخ تعلیق أو إنھاء الخدمة.

e. Any termination or suspension of the Service is without prejudice to 
and shall not affect the liabilities and rights which have accrued between 
you and us prior to the date of suspension or termination. 

 -:التعدیالت -6
 

یحق للبنك وفقا لتق�دیره المطل�ق إض�افة/حذف/ تغیی�ر أي م�ن ھ�ذه الش�روط واألحك�ام وس�یتم 
 إعالم العمیل بذلك باستخدام وسائل اإلشعار التي یقررھا البنك. 

 
 

خدمة وھذه الشروط واألحكام باللغتین العربیة واإلنجلیزیة. في حالة وج�ود الیتم تنفیذ تطبیق 
 ي تعارض بین النصین، تسود اللغة العربیة.أ
 
 

6-Amendments:- 

The Bank reserves the right at its sole discretion to add to, delete and/or 
vary any of these Terms and Conditions upon prior notice to you using 
such means of notification deemed by the Bank.  
 
The Service and these Terms and Conditions are executed in Arabic and 
English. In the event of any discrepancy between the two texts the Arabic 
language shall prevail.  
 

 

عن طریق البرید واالشعارات  كشف الحساب إضافة/الغاءالشروط واألحكام الخاصة بخدمة 
ادرة عن البنك العربيالعادي الص  

Terms and conditions of addition/cancellation  for Arab Bank  
paper STATEMENT and Advices service sent through regular 

mail  

یجب على العمیل ان یتحمل ویفوض البنك بالقید على أي من حساباتھ أیة رسوم أو نفقات التي 
ذه الخدمة ، بما في ذلك  رسوم إرسال / أو إعادة ارسال قد یقررھا البنك في إطار ھ

You shall bear, and you hereby authorize us to debit from any one or 
more of your Account(s) any the fees, charges or expenses which we 



 
 

ACG 219-AE-22.1-BH 
Licensed as a Conventional Retail & Wholesale Bank by the CBB 
 

ن المركزي مرخص كمصرف تجزئة وجملة من قبل مصرف البحری  
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  .المراسالت عن طریق العنوان البریدي الخاص بك
 
 

impose under or in connection with this  Statements, including, without 
limitation, the charges for sending or re-sending (if applicable) 
Statement to your Mailing Address. 

   
العمیل بأنھ اطلع علیھا واستلم إن الشروط الواردة في ھذا النموذج ھي المعمول بھا لدى البنك وھي التي تعبر عن عالقة البنك بالعمیل ویقر 

علما  نسخة عنھا وھي ملزمة لھ وفي حال توقیع العمیل على الصفحة األخیرة منھا فإنھ بمثابة توقیع على كل صفحة باعتبارھا وحدة واحدة، 
شعار للعمیل بوسائل االتصال صفحھ وللبنك أن یعدل أیاً من ھذه الشروط مقابل قیام البنك بإرسال إ 30 ان عدد الصفحات في ھذا النموذج ھي

 ً واعتبار التعدیل نافذاً بحقي لدى إشعاري بھ المتاحة ویعتبر التعدیل نافذا  
    

 :Customer’s Name       اســم العمیــــل :

 :Authorized Signatory       :اسم المفوض بالتوقیع

 :Signature   التوقیـع:

  For Bank Use الستعمال البنك 

 دقق التوقیع :
Signature(s) verified by:  

 

 ........................................................................................................................اسـم الموظف : 

 التوقیــــع :

Employee’s Name: .............................................................................................. 
Signature: 


