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الخدمات المصرفية لألفراد – اإلمارات العربية المتحدة
الشروط واألحكام

األحكام العامة
-1

األحكام العامة
 1-1ما الذي تغطيه هذه الشروط واألحكام؟
 تحكممممم لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام اممممممك األهمممممتك وتعمممممام ك مممممم ال ممممم األل ممممم
الكمممممم ت ( ال مممممم فيممممممما تع مممممم ب الخممممممدمات المصممممممرفية لألفممممممراد وت مممممم لمممممموا
الشروط واألحكام سار ة المفع ل ط ال األهتك م ال .
 تحتممممممم عيممممممملار معي مممممممة ممممممممك الشمممممممروط واألحكمممممممام ا ممممممم
ال ممممممم وسمممممممت
اسمممممممتخدام امممممممر معممممممميك ممممممممك امممممممرو
استخدام ذل العر .

مممممممروط تحكممممممم
ا ممممممميك ا مممممممد

 مممممك الم مممم ف مممم لمممموا الشممممروط واألحكممممام ام ممممة ه ممممك ه ل مممما وف مممما ل ممممد رهمممم
ت شمممممممم الشممممممممروط واألحكممممممممام
 3-1عدناا.،وا ممممممممد ممممممممم اف تك ا ي مممممممما سمممممممم
اتفاهية هان نية م لمة بي ك وبيك ال األل الك ت .
2-1

متى تكون ملزما ً بهذه الشروط واألحكام؟
تسمممممر لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام ممممممك التمممممار الممممم ارد فممممم الصمممممفحة  1حتممممم لممممم مممممت
همممممد ت مممممدمت ب مممممص ل حصممممم ل ا ممممم ع امممممر ممممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ه مممممك ذلممممم
التمممممار  ،وت ممممم لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام ا ممممميك ممممممك ذلممممم التمممممار ،و سممممم تحمممممك
لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام محمممممك وتسممممم د ا ممممم ع مممممروط وعحكمممممام سممممماب ة فيمممممما تع ممممم
بعألهتك م ال بخص ص الخدمات المصرفية لألفراد.
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كيف تصبح ملزما ً بهذه الشروط واألحكام؟
مممممم ات حممممممددلا ال مممممم
 ا ممممممد اتخمممممماذ ع
والتممممممم تشمممممممكك ه ممممممم أ (بمممممممما فممممممم ذلممممممم
امممممممر لمممممممد ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت
تؤ مممممدوم عنكممممم همممممد همممممرعت وف ممممممت وه مممممت
واألحكام باإلضافة ل ع مميلات محددة.

األل مممممم الكمممممم ت مممممممك وهممممممت آل ممممممر
تع مممممممة ع اسمممممممتمارة عو اسمممممممتخدام ع
و عو يمممممممرار ع معمممممممامألت  ،فممممممم نك
وواف مممممت عم ت تلمممممم ا ب ممممموا الشمممممروط

 ت اف ممممممم م ا ممممممم عم ع طر مممممممة ل ممممممم ل سممممممم ار انمممممممت لكترونيمممممممة عو غيرلممممممما
ل مممموا الشممممروط واألحكممممام الصممممادرة مممممك ه ممممك ال مممم األل مممم الكمممم ت مممممك وهممممت
آل مممممممر سمممممممتك م بم ابمممممممة ه ممممممم لك ومممممممم اف تك ا ممممممم األتممممممملام ب ممممممموا الشمممممممروط
واألحكمممممام وع مميممممملات ا مممممة عو محمممممددة و مممممما لممممم مممممت همممممد ه مممممت وواف مممممت
ا ي ا يا.
 سممممممم تكممممممم م لممممممموا الشمممممممروط واألحكمممممممام م لممممممممة ا ممممممم ورثمممممممتك و فممممممما ك
والمت مممممامل ل ممممم ممممممك هممممم ك فيمممممما تع ممممم بممممم ممممممك األهممممماتك وتعمممممامألتك مممممم
ال األل الك ت بخص ص الخدمات المصرفية لألفراد.
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مةةةةةا الةةةةةذي ينبغةةةةةي علةةةةةيكم القيةةةةةام بةةةةةه إذا لةةةةةم تفهمةةةةةوا أي شةةةةةيء ورد فةةةةةي هةةةةةذه الشةةةةةروط
واألحكام؟
 فممممم حمممممال عم ل ممممماك ممممم ر غيمممممر واضممممم فممممم لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام ،جمممممص
الريمممممم لمممممم المصمممممم حات فمممممم ن ا ممممممة لمممممموا الشممممممروط واألحكممممممام .ا مممممم
يممممممرة فع مممممميك التح مممممم مممممممك
سمممممم يك الم ممممممال ،ذا رع ممممممت مممممممة ت ممممممدع بمممممم حر
المع ف المص حات
 ذا انممممممت لممممممد ك ع استفسممممممارات تتع مممممم ب مممممموا الشممممممروط واألحكممممممام عو ع مممممممك
اممممممممرو ال مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت  ،ف مكممممممممانك اأتصممممممممال بال مممممممم األل مممممممم
الك ت مك ألل بيانات اأتصال المحددة ا الم ه اإللكترون .

5-1

كيف أقوم بالتسجيل في أحد العروض المقدمة من قبل البنك األهلي الكويتي؟
 ب مكمممممانك التسمممممجيك فممممم ع امممممر ممممممك امممممرو ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ممممممك
مممممألل تع مممممة اأسمممممتمارة ،و ذا ان ممممم الحمممممال ،ف مممممد مممممص مممممم ك ع ممممما اتخممممماذ
اإليمممممرارات اإلضمممممافية التممممم حمممممددلا ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ممممممك وهمممممت آل مممممر.
ا مممم سمممم يك الم ممممال ذا ممممت ترغ مممم م فمممم فممممت نمممم معمممميك مممممك الحسممممابات ف ممممد
ص م ك ع ا ال يام ب دا م د وبحد عدن محدد.
 بخصممممم ص ع امممممر ممممممك امممممرو ال ممممم األل ممممم الكممممم ت (بمممممما فممممم ذلممممم
ا مممممم سمممممم يك الم ممممممال أ الحصممممممر الحسممممممابات المشممممممتر ة والحسممممممابات المفت حممممممة
صمممممر فيجممممممص ا مممممميك ات مممممما سياسممممممات ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت بشمممممم م ذلمممممم
ل ّ
العر المحدد لد ال األل الك ت .
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هةةةةةةل بإمكةةةةةةان الشةةةةةةركات التسةةةةةةجيل للحصةةةةةةول علةةةةةةى عةةةةةةروض البنةةةةةةك األهلةةةةةةي الكةةةةةةويتي
لالفراد ؟
ليسممممممت ممممممك اممممممرو ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت لألفممممممراد متاحممممممة لعمممممممألر الشممممممر ات ،
جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،وف ممممما لت مممممد را الخممممماص ،تاحمممممة بعممممم امممممرو ال ممممم
األل مممممم الكمممممم ت لألفممممممراد ألنمممممم ا معي ممممممة مممممممك امممممممألر الشممممممر ات  ،ريمممممم الريمممممم
لممممم ممممممد ر العألهمممممات لمممممد ال ممممم األل ممممم الكممممم ت لتحد مممممد مممممما ذا مممممام ال ممممم األل ممممم
ل امألر الشر ات .
الك ت تي ت العرو

7-1

ماذا تفعل لو كنتم تواجهون صعوبة في القراءة أو الكتابة؟
 ذا ممممممت ت اي مممممم م ممممممع بة فمممممم هممممممرارة عو تابممممممة عو ف مممممم ال ثمممممما الخا ممممممة
ممممممار ال مممممم ه ممممممك الت ممممممدم ب ممممممص
بال مممممم األل مممممم الكمممممم ت  ،فيجممممممص ا مممممميك
ل حصممممم ل ا ممممم امممممر ممممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت عو ه مممممك المممممد ل فممممم ع
معممممممامألت ع ممممممر ممممممم ال مممممم  ،ولحممممممما تك هممممممد ممممممص ممممممم ك اتخمممممماذ مممممم ات
ضافية ا د التعامك م ال األل الك ت .
 ا ممممم سممممم يك الم مممممال ،ذا مممممت عميممممما باإلضمممممافة لممممم ع حممممماأت ا مممممة ع مممممر
و عو فمممممم حممممممال عم ل مممممماك هيمممممم د فرضمممممم ا ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت مممممممك وهممممممت
آل ر ،فسيت ت ي ما :
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جممممص ا مممميك ت ممممد نسمممم مممممك مممم رة ف ت غرافيممممة حد ممممة لكمممم مرف ممممة ممممم
(ع
اأسمممممتمارة التممممم ص مممممر في ممممما بصممممممة اإلب مممممام و عو نمممممم ذ تممممم هيعك ممممممك
عيك تس يك تحد د ال ة؛
دار يكات او ب اهة الخص الم ا ر لك ؛
(ب لك ت
سمممممم بالسمممممحص ف مممممء ب مممممار ا ممممم ط ممممم ك الشخصممممم وبعمممممد التح ممممم ممممممك
(
ل تك ف فر ال األل الك ت ؛
جمممممص ت فيمممممو يميممممم معمممممامألتك مممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بح ممممم ر مممممما
(د
أ مممممك امممممك اث ممممميك ممممممك مممممم لف ال ممممم األل ممممم الكممممم ت وتممممم هيع ا ممممم
ت التعامألت والعرو ؛
(لممممممي لممممممك ممممممت السممممممما ل غيممممممر يممممممرار ا سممممممح بات حتمممممم ذا ممممممام الر مممممميد
المتممممما غ ممممم م مممممق السمممممحص مممممما لممممم مممممدم لممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
ت يممممممك رسممممممم مم حمممممما لمممممم وبالصمممممميغة التمممممم ت ممممممال ه مممممم ل لممممممد ال مممممم
األل الك ت .
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هل هذه الشروط واألحكام هي الشروط واألحكام الوحيدة التي تنطبق عليكم؟
باإلضمممممافة لممممم لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام ،همممممد خ ممممم امممممر ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
ع ممممما لشمممممروط وعحكمممممام تكمي يمممممة تتع ممممم بعمممممر ال ممممم (م مممممك الميممممملات المحمممممددة  .همممممد
ممممممدار لمممممموا الشممممممروط واألحكممممممام التكمي يممممممة مممممممك ه ممممممك ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت .
ممممممت
بم يمممممممص ت مممممممد ط مممممممص ل حصممممممم ل و عو اسمممممممتخدام ع امممممممر لمممممممد ال ممممممم األل ممممممم
الكممممم ت فسممممم تعت مممممروم بمممممانك همممممد همممممرعت وف ممممممت وه مممممت وواف مممممت ا ممممم األتممممملام
مممممروط وعحكمممممام تكمي يمممممة (بمممممما فممممم ذلممممم الميممممملات الخا مممممة التممممم ت ممممم ا ممممم
بممممم
العممممممر  .تت مممممممك اإل ممممممارة لمممممم الشممممممروط واألحكممممممام المممممم اردة فمممممم لمممممموا المسممممممت د،
ا د اأهت ار ،ع ميلات محددة وع روط وعحكام تكمي ية.
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هةةةةةةةل بإمكةةةةةةةان البنةةةةةةةك األهلةةةةةةةي الكةةةةةةةويتي تقييةةةةةةةد فةةةةةةةرص إتاحةةةةةةةة أو الحصةةةةةةةول علةةةةةةةى
عروضه؟
ا ممممم المممممرغ ممممممك عم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت سمممممي ول ي ممممم دا مع لمممممة ل ممممممام تاحمممممة
امممممممرو ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت والحصممممممم ل ا ي ممممممما بمممممممما فممممممم ذلممممممم الخمممممممدمات
ممممممممدمات ع ممممممممر ممممممممدم ا ال مممممممم وفروامممممممم
المصممممممممرفية اإللكترونيممممممممة وع اممممممممرو
( الم تجممممممات والخممممممدمات وف مممممما ل مممممموا الشممممممروط واألحكممممممام ،فمممممم م تاحممممممة والحصمممممم ل
ا مممممم ع واحممممممد عو ع ممممممر مممممممك الم تجممممممات والخممممممدمات هممممممد ممممممت تمممممم يرا عو ت ييممممممدا مممممممك
وهممممممممت آل ممممممممر دوم ضممممممممرورة الحصمممممممم ل ا مممممممم ممممممممم اف تك ودوم ضممممممممرورة ت ييمممممممم
ممممممار لكمممممم  ،و ذلمممممم حتمممممم تسمممممم ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت ت فيممممممو ع تحممممممد ات عو
ممممميانة عو مممممألحات مخ مممممء ل ممممما عو غيمممممر مخ مممممء ل ممممما سممممم ار ااتياد مممممة و م تصممممممة
امممممممممرة واحممممممممدة و سمممممممم ار فمممممممم م ممممممممرات ال مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت عو فمممممممم األنصمممممممممة
المصممممممرفية عو الم هممممممم اإللكترونمممممم عو ال يممممممم د والتمممممم يرات التممممممم هممممممد تحمممممممد نتيجمممممممة
لتممممم ير عو تع مممممك ع دممممممة عو عنصممممممة سمممممتخدم ا ال ممممم األل ممممم الكممممم ت فممممم ت مممممد
عو معالجمممممممة م تجمممممممات الخمممممممدمات ( ان ممممممما الخدممممممممة  .أ تحممممممممك ال ممممممم األل ممممممم
الكممممم ت المسمممممؤولية ،لممممم عهصممممم حمممممد تسمممممم بممممم ال ممممم انيك المعمممممم ل ب ممممما ،وت مممممر وم
ذمتممممم ممممممك ع مسمممممؤولية تحمممممد بشمممممكك م ا مممممر عو غيمممممر م ا مممممر ناتجمممممة امممممك ان ممممما
الخدمة.
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مراسالت العمالء:
كيف تتواصل مع البنك األهلي الكويتي؟
 جمممممم م ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت عم ممممممص ممممممم ك  ،مممممممك وهممممممت آل ممممممر ووف مممممما
لت مممممممد را الم فمممممممرد ،رسمممممممال مراسمممممممألت العممممممممألر بصممممممميغة محمممممممددة عو ب ر مممممممة
معي مممممة اسمممممت ادا ا ممممم م فكممممم الشخصممممم عميمممممك عو وف ممممما لعمممممر ال ممممم األل ممممم
ا لكممممم ت ذ الصممممم ة بمراسممممم ة العميمممممك عو ممممممك عيمممممك ع سممممم ص مممممر مممممراا ال ممممم
األل الك ت م اس ا.
 باسممممت ار ممممما هممممد حممممددا ال مممم األل مممم الكمممم ت بخممممأل ذلمممم مممممك وهممممت آل ممممر
وب ممممممار ا مممممم ط يعممممممة محتمممممم لمممممموا المراسممممممألت ،جمممممم م رسممممممال مراسممممممألت
العمألر ل ال األل الك ت :
م هعممممممة
يمممممما عو ا ممممممر الفمممممما (فمممممم حالممممممة ويمممممم د وثي ممممممة تعمممممم
(ع
مك العميك ؛
اك طر المراسألت اإللكترونية.
(ب
 فمممممم حالممممممة مراسممممممألت العميممممممك التمممممم لمممممم مراسمممممم ة رسمممممممية (م ممممممك ال ممممممص عو
اإل مممممعار الم ممممم ب ت د مممممم بم يمممممص لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام  ،جمممممص تسممممم يم
باليممممد فمممم عحممممد فممممرو ال مممم األل مممم الكمممم ت عو رسممممال بال ر ممممد المسممممجك لمممم
فراك المح .
 تعت مممممر يميممممم مراسمممممألت العممممممألر همممممد تممممم ت مممممد م ا بشمممممكك
ف ء ا د استألم ا مك ه ك ال األل الك ت .

مممممحي ممممممك هممممم ك

 فيمممممما تع ممممم بممممم ممممممك مراسمممممألت العممممممألر التممممم تعممممميك ا ممممميك ت مممممد م ا يممممما
تصممممممر ف ممممممء ب ممممممار ا مممممم مراسممممممألت
فمممممم م ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت سمممممم
العمممممألر الم دمممممة بت مممم الكيفيممممة والتمممم همممممت عنممممت عو مممممك مممم ب امممم ك بممممالت هي
ا ي ا حسص نم ذ الت هي ف السجألت.
 سممممميتعامك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت مممممم ع مراسممممم ة ا ممممم عسممممما عن ممممما مممممحيحة
وسمممممميعالج ا ا ممممممدما عت ممممممد ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت بحسممممممك نيممممممة عنمممممم هممممممد تمممممم
ممممممدارلا مممممممك همممممم ك (عو مممممممك ممممممم ب امممممم ك ولممممممك كمممممم م ال مممممم األل ممممممم
الك ت م لما بت يد عو التح مك حة مراس ة العميك.
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هةةةةةل تنطبةةةةةق أي شةةةةةروط خاصةةةةةة عنةةةةةد إرسةةةةةال مراسةةةةةالت العمةةةةةالء إلةةةةةى البنةةةةةك األهلةةةةةي
إلكترو يا ً أو عبر الهاتف؟
 جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،وف ممممما لت مممممد را الم فمممممرد ،رفممممم التعاممممممك ب مممممار
ا مممممم مراسممممممألت العمممممممألر التمممممم ممممممت اسممممممتألم ا ممممممم ك اممممممك طر مممممم ال ر ممممممد
اإللكترونممممممممم عو الفممممممممما عو الرسممممممممما ك اآلم مممممممممة عو الت يي مممممممممات اإللكترونيمممممممممة،
لممممم عم سمممممت رسمممممالة العميمممممك الخ يمممممة األ ممممم ية والم هعمممممة ممممممك هممممم ك (عو ممممممك
مممممم ب ا مممممم حسممممممص األ مممممم ل وف مممممما ل ممممممم ذ الت هيمممممم فمممممم السممممممجألت .هممممممد
مممممص مممممم ك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ع ممممما ت مممممد نسممممم ع ممممم ية ممممممك يميممممم
ال ممممممممات والمسممممممممت دات األ ممممممممر التمممممممم تعت ممممممممر ،فمممممممم رع ال مممممممم األل مممممممم
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الكممممممم ت  ،ضمممممممرور ة ل معمممممممامألت التممممممم سمممممممي دع الشمممممممرو في ممممممما ممممممممك مممممممألل
مراسألت العمألر ت ؛ وف حال عم لوا م با:
جمممممص تسممممم ي لممممموا المسمممممت دات لممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ا ممممم الفممممم ر
(ع
ممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ه مممممك نفممممماذ م مممممك ت ممممم
بالشمممممكك المممممو همممممد
المعامألت؛ و
(ب اإل فمممممات فممممم ت مممممد ت ممممم المراسممممم ة األ ممممم ية لمممممك مممممؤثر ا ممممم مسمممممؤوليتك
فيممممممما تع مممممم بت مممممم المراسممممممألت عو المعممممممامألت ،ولك مممممم هممممممد خمممممم ل ال مممممم
األل مممممم الكمممممم ت لغممممممار عو ب ممممممال عو اممممممدم اإلهممممممرار باأسممممممتألم عو اممممممدم
التصر ب ار ا المراس ة وادم بدر المعام ة.
 جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،حسمممممص ت مممممد را الم فمممممرد ،اأتصمممممال بكممممم ا ممممم
ا انممممم (بمممممما فممممم ذلممممم امممممك طر ممممم ال مممممات عو طر مممممة اأتصمممممال المسمممممج ة
فمممم ع وهممممت ل تح مممم مممممك ممممحة ع مراسمممم ة ل عميممممك التمممم مممملا عنمممم هممممد تمممم
ت ممممممد م ا مممممممك همممممم ك  ،ت ممممممروم وت اف مممممم م ا مممممم عنمممممم ذا حمممممماول ال مممممم األل مممممم
الكممممم ت اأتصمممممال بكممممم ولكمممممك لممممم مممممتمكك ممممممك ت يمممممد و عو التح ممممم ممممممك مممممحة
مراسمممممم تك  ،فيجمممممم م ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت  ،وف مممممما لت ممممممد را الم فممممممرد ،ا تيممممممار
هدما ف المراس ة.
ادم متابعة والم
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هةةةةةةةل هنةةةةةةةاك أي أسةةةةةةةباب أخةةةةةةةرى تةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةى تةةةةةةةأخير أو رفةةةةةةةض معالجةةةةةةةة مراسةةةةةةةالت
العمالء من قبل البنك الكويتي األهلي؟
جمممممممم م ل مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت تمممممممم ير عو رفمممممممم معالجممممممممة ع مممممممممك مراسممممممممألت
العمألر:
ذا اات د ال األل الك ت عن ا غير دهي ة عو غير حيحة؛
(ع
فممممم حمممممال عم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت سممممميك م فممممم حالمممممة مممممرت عو انت ممممماك أل
(ب
همممممان م معمممممم ل بممممم عو أل ممممممك سياسمممممات الخا مممممة عو ع واي مممممات ع مممممر تمممممت
معالجت ا مك ه ؛
ذا انمممممممت المعام مممممممة الم فممممممموة المسمممممممت دة ا ممممممم مراسممممممم تك سمممممممتخال ع هيممممممم د
(
مفروضممممة عو سمممميت فرضمممم ا مممممك ه ممممك ال مممم األل مممم الكمممم ت مممممك وهممممت آل ممممر
؛
م م
(م ك ع حد عهص عو عدن
ذا ا مممممممت ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت فممممممم حمممممممدو مممممممرت لألممممممممك عو نشممممممماط
(د
احتيال ؛ و عو
أل س ص م ل ر.
(لي
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ما هي مسؤولياتكم فيما يتعلق بمراسالت العمالء؟
 باإلضممممممافة لمممممم مسممممممؤوليتك بم يممممممص الشممممممروط و األحكممممممام األ ممممممر المممممم اردة
ال ممممم األل ممممم الكممممم ت وامممممدم تحمي ممممم
فممممم ل ممممما  ،فممممم نك ت تلمممممم م بتعممممم
ع مسؤولية ت ش اك:
(ع تصمممممر ال ممممم األل ممممم الكممممم ت او امت ااممممم امممممك التصمممممر ب مممممار ا ممممم
ع مراس ة عو ع ت ير ف الت فيو ب ار ا ع مراس ة؛
(ب ع استخدام عو س ر استخدام لمراس ة العميك؛
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(

دهة التع يمات ال اردة ف ع مك مراسألت العميك؛

(د

فمممممممممات عو تممممممممم ير عو ع هصممممممممم ر مممممممممر أ طمممممممممر
ع
التصر ب ار ا ع مك مراسألت العميك؛ عو
ع لمممممال عو سمممم ر سمممم ك متعمممممد عو احتيممممال مممممك همممم ك (عو مممممك ه ممممك مممممك
باك ؛

(لي
-3
1-3

ثالممممممممم فممممممممم

مراسالت البنك:
كيف سيتواصل معكم البنك األهلي الكويتي؟
 ممممما لمممم كممممك هممممد ط ممممت ممممراحة اسممممتألم مراسممممألت ال مممم ا مممم ا انمممم ا ممممر
مممممممراحة ا ممممممم ذلممممممم
ال ر مممممممد ،و مممممممر ة م اف مممممممة ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت
ال ممممممص ،جمممممم م ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت رسممممممال مراسممممممألت ال مممممم المتع ممممممة
بمممممم مممممممك اممممممرو ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت و عو المراسممممممألت المتع ممممممة ب مممممموا
الشممممممروط واألحكممممممام ا ممممممر ع طممممممرت لكترونيممممممة بممممممما فمممممم ذلمممممم اممممممك طر مممممم
الفممممممممما وال ر مممممممممد اإللكترونممممممممم والرسممممممممما ك ال صمممممممممية ال صممممممممميرة وال مممممممممات
والرسممممممما ك اآلم مممممممة وا مممممممر ت يممممممم الجممممممم ال عو الخمممممممدمات المصمممممممرفية ا مممممممر
اإلنترنمممممممت (بمممممممما فممممممم ذلممممممم امممممممك طر ممممممم نشمممممممر اإل مممممممعارات ا ممممممم الم هممممممم
اإللكترون .
مممممراحة ا ممممم

مممممأل

ذلممممم  ،تعت مممممر ع ممممممك

مممممما لممممم افممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
مراسألت ال هد ت ت د م ا بشكك حي :
م العمك ال ان بعد اإلرسال ا د رسال ا بال ر د ل ا ان ؛
(ع ف

(ب فممممم اليممممم م المممممو تؤ مممممد فيممممم مممممر ة ال ر مممممد السمممممر تسممممم ي المراسممممم ة فممممم
حال اإلرسال اك طر ال ر د السر ل ا ان ؛
ممممت فيمممم ال شممممر ا ممممر اأنترنممممت ا ممممد نشممممرلا ا مممم الم همممم

(

فمممم اليمممم م الممممو
اإللكترون ؛ و عو

(د

فممممم مممممم م اإلرسممممممال ا مممممد رسممممممال ا لمممممم ا ممممم انك اممممممك طر مممممم الرسمممممما ك
ال صممممممية ال صمممممميرة عو ال ممممممات عو الرسمممممما ك اآلم ممممممة عو ت يمممممم الجمممممم ال عو
الفا عو ال ر د اإللكترون ل ا ان .

 فمممممم حالممممممة تسمممممم يمك رسممممممالة ال مممممم ب اسمممممم ة ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت عو مممممممك
مممممم ب وتت ممممممص ممممممم ك الت هيمممممم عو ت يممممممد ه ل اسممممممتألم ا (ا مممممم سمممممم يك الم ممممممال
المرسمممممماأت المتع ممممممة بال اهممممممات عو دفمممممماتر الشمممممميكات فمممممم نك تتع ممممممدوم بات مممممما
تع يممممممات ال ممممم ل لمممممد ي مممممة ت ممممميك مراسمممممألت ال ممممم (ا ممممم سممممم يك الم مممممال
اسممممممتمارة الت هيمممممم وال مممممم ل وت ممممممد ث ممممممات ال ممممممة  .ت ممممممروم وت اف مممممم م ا مممممم
عم ع ت هيمممممممممم لكترونمممممممممم عو رهممممممممممم (عو ع ممممممممممكك ممممممممممر مممممممممممك ع ممممممممممكال
الم ممممممممممدم ب اسمممممممممم تك سمممممممممميك م (1
الت يممممممممممد ال ل ( الت يممممممممممد الرهممممممممممم
يممممممما ،و ( 2شمممممممكك ه ممممممم أ لغمممممممر لممممممموا
مممممممحيحا مممممممما لممممممم تممممممم ت د مممممممم
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الشمممممروط واألحكمممممام ،باإلضمممممافة لممممم ذلممممم  ،فممممم نك ت اف ممممم م بم ي ممممم ا ممممم هيمممممام
ي مممممة تسممممم ي مراسمممممألت ال ممممم ب حالمممممة ذلممممم الت يمممممد الرهمممممم لممممم ال ممممم األل ممممم
الك ت .
 جمممممم م ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت ال يممممممام مممممممك وهممممممت آل ممممممر بارسممممممال مراسممممممألت
ال مممممم المتع ممممممة بممممممالترو لعممممممرو ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت (سمممممم ار انممممممت
امممممممرو ها ممممممممة عو يد مممممممدة  .ت اف ممممممم م بم ي ممممممم ا ممممممم هيمممممممام ال ممممممم األل ممممممم
الك ت ب رسال لوا المراسألت ليك .
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مةةةةةا الةةةةةذي يحةةةةةدث إذا فقةةةةةدت مراسةةةةةالت البنةةةةةك األهلةةةةةي الكةةةةةويتي أو لةةةةةم يةةةةةتم اسةةةةةتالمها
من قبلكم؟
 أ تحمممممممك ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت المسممممممؤولية اممممممك ع التمممممملام شمممممم مممممممك ع
لممممممرو ت مممممم ممممممار ن ممممممات سممممممي رت فيممممممما تع مممممم بتسمممممم ي عو اممممممدم اسممممممتألم
مراسممممممألت ال مممممم بممممممما فمممممم ذلمممممم ا ممممممدما كمممممم م ع اممممممدم اسممممممتألم لمراسممممممألت
ممممار ال مممم األل مممم الكمممم ت بالتحممممد ات فمممم
ال مممم ناتجمممما اممممك فمممماهك فمممم
وف ا ل د  2-8مك لوا الجلر.
 ذا انمممممت لمممممد ك مممممك ك فممممم ضممممميا عو سمممممرهة ع ممممممك مراسمممممألت ال ممممم عو عم
خصمممممما ممممممر غيممممممر هممممممد حمممممماول اسممممممتخدام ا فيجممممممص ا مممممميك اأتصممممممال فمممممم را
بال األل الك ت .
ال ممممم األل مممممم الكممممم ت واممممممدم تحمي ممممم ال مممممم المسممممممؤولية
 ت تلمممممم م بتعمممممم
ممممار ال مممم بمممم ف ممممدام عو سممممرهة عو سمممم ر
اممممك ع التمممملام ممممت تك ممممدا ه ممممك
استخدام لمراسألت ال .
 جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،وف ممممما لت مممممد را الم فمممممرد ،امممممادة مممممدار ع ممممممك
مراسممممممألت ال مممممم المف مممممم دة عو غيممممممر المسممممممت مة فمممممم حممممممال همممممممت بممممممدف تك فممممممة
اادة اإل دار ت ل ال حسص ط .
 ذا تمممممم الع مممممم ر أح مممممما ا مممممم ع مممممممك مراسممممممألت ال مممممم التمممممم تمممممم اأات مممممماد
بف دان ا ،فت تلم م ب اادت ا ل ال إللغا ا.
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التواصل عبر الهاتف والجوال والفاكس واال تر ت:
مةةةةةةا هةةةةةةي المخةةةةةةاطر التةةةةةةي يجةةةةةةب أخةةةةةةذها بعةةةةةةين االعتبةةةةةةار عنةةةةةةد ارسةةةةةةال أو اسةةةةةةتالم
مراسلة عبر الهاتف أو الجوال أو الفاكس أو اإل تر ت؟
 ا ممممم المممممرغ ممممممك عم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت سممممميتخو يميممممم الخ ممممم ات العم يمممممة
المع لمممممم ة ل مممممممام عم تكمممممم م معممممممامألتك م ممممممة وعم يميمممممم المراسممممممألت بيمممممم ك
وبمممممميك ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت سممممممر ة ،فمممممم نك ت ممممممروم وت اف مممممم م بمممممم م ت ممممممد
مراسمممممممألت العممممممممألر ومراسمممممممألت ال ممممممم امممممممك طر ممممممم ال مممممممات عو الجممممممم ال عو
الفمممممممما عو اإلنترنممممممممت (سمممممممم ار مممممممممك ممممممممألل الخممممممممدمات المصممممممممرفية ا ممممممممر
اإلنترنممممممممت عو الخممممممممدمات المصممممممممرفية ا ممممممممر الجمممممممم ال عو الرسمممممممما ك اآلم ممممممممة عو
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ال ر ممممممد اإللكترونمممممم عو غيممممممر ذلمممممم
وسر ة تماما.

ليسممممممت وسمممممما ك اتصممممممال م ث هممممممة و م ممممممة

 ذا ا تمممممرت المراسممممم ة و عو ت ممممم المراسمممممألت ممممممك مممممألل لممممموا ال سممممما ك فممممم نك
تتحم ممممم م اممممممك المسمممممؤولية ،وب مممممار ا يممممم  ،لمممممك تحممممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
المسؤولية اك ع التلام ش اك:
ا مممممممدار عو تسممممممم ي و عو دارة و عو ت ممممممم ع ممممممممك مراسمممممممألت العممممممممألر
(ع
عو مراسممممممألت ال مممممم التمممممم ممممممت رسممممممال ا ا ممممممر ال ممممممات عو الجمممممم ال عو
الفا عو اإلنترنت؛
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(ب

األ ممممممممار عو التمممممممم ير فمممممممم رسممممممممال ع مممممممممك مراسممممممممألت العمممممممممألر عو
مراسممممممممألت ال مممممممم عو أي تغييممممممممر عو اسممممممممتخدام غيممممممممر مصممممممممر بمممممممم عو
تألاص بالمع مات ال اردة في ا عو نتيجة لتس يم ا؛

(

الفيروسات ال اتجة اك ع مراسألت لكترونية عو غيرلا؛ و عو

(د

ع و ممممم ل غيمممممر مصمممممر بممممم عو فشمممممار لمع ممممممات سمممممر ة لممممم الغيمممممر
نتيجمممممة أسمممممتألم عو تسممممم ي ال يانمممممات ا مممممر ال سممممما ك الم ضمممممحة فممممم ال مممممد
.4

التعديالت في هذه الشروط واألحكام:
هل يحق للبنك األهلي الكويتي تعديل هذه الشروط واألحكام؟
 لممممم الحمممممد المممممو تسمممممم بممممم ال ممممم انيك السمممممار ة ،جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت
تغييمممممممر عو اسمممممممت دال عو اسمممممممتكمال عو حمممممممو ع ممممممممك لممممممموا الشمممممممروط واألحكمممممممام
(بمممممما فممممم ذلممممم ا ممممم سممممم يك الم مممممال أ الحصمممممر التغييمممممرات فممممم عسمممممعار الفا مممممدة
بمممممما فممممم ذلممممم ع سمممممعر سممممما د والرسممممم م وع ميممممملات فممممم امممممرو ال ممممم
األل ممممممممم الكممممممممم ت والم ميممممممممملات المحمممممممممددة وع مممممممممروط وعحكمممممممممام ا مممممممممة
بممممممالم ت وف مممممما لت ممممممد ر ال مممممم الم فممممممرد فمممممم ع وهممممممت مممممممك األوهممممممات ،ذا ممممممام
ل ممممممماك ع تغييمممممممرات ا ممممممم لممممممموا الشمممممممروط واألحكمممممممام عو ا ممممممم ع مميممممممملات
ممممم م ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ب مممممعار ب ممممموا التغييمممممرات ممممممك
محمممممددة فسممممم
ألل:
ال ر د اإللكترون ؛
(ع
(ب الرسمممممما ك ال صممممممية ال صمممممميرة عو ت يمممممم الجمممممم ال عو المراسمممممم ة اآلم ممممممة عو
الخدمات المصرفية ا ر اإلنترنت؛ و عو
ع وسي ة اتصال ع ر رالا ال األل الك ت م اس ة.
(
 عت ممممممر اإلب ممممممار ا مممممم عو اسممممممتخدام ع اممممممر مممممممك اممممممرو ال مممممم األل مممممم
الكمممممم ت بعممممممد تممممممار سممممممر ام لمممممموا التغييممممممرات بم ابممممممة ممممممم اف تك ا مممممم لمممممموا
التغييرات دوم تحفظ.
 ذا ااترضممممممت ا مممممم التغييممممممرات فمممممم لمممممموا الشممممممروط واألحكممممممام عو ع ميمممممملات
األل الك ت الح ف ن ار األهت .
ك مل
محددة فس
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التدابير األمنية:
هةةةةةل ينبغةةةةةي علةةةةةيكم اتخةةةةةاذ إي تةةةةةدابير أمنيةةةةةة فيمةةةةةا يتعلةةةةةق باسةةةةةتخدامكم عةةةةةروض البنةةةةةك
األهلي الكويتي؟
 باسمممممت ار مممممما لممممم م صممممم ص ا يممممم فممممم لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام ،فممممم م يميممممم
المع مممممممات السممممممر ة تكمممممم م سممممممر ة بيمممممم ك وبمممممميك ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت  ،ذا
ا تمممممممرت الكشممممممم امممممممك ع مع ممممممممات سمممممممر ة لممممممم ع طمممممممر ثالممممممم  ،فممممممم نك
ت م م بول ا مسؤوليتك الم فردة.
 جممممممص ا مممممميك الت ممممممد مممممممك اممممممدم و مممممم ل ع طممممممر غيممممممر مصممممممر لمممممم لمممممم
ب اهمممممماتك ودفمممممماتر الشمممممميكات والمع مممممممات السممممممر ة والت يمممممم الرهممممممم اآلمممممممك
 ABKeyو عو ع ا ا مممممممر عو مع ممممممممات ع مممممممر تتع ممممممم بعألهمممممممتك مممممممم ال ممممممم
مممممص مممممم ك الحفمممممال ا ي ممممما بسمممممر ة ،جمممممص ا ممممميك
األل ممممم الكممممم ت وعم ال ممممم
بمممممول مممممك الحمممممرص لم ممممم ع و ممممم ل غيمممممر مصمممممر بممممم لممممم لممممموا المع ممممممات
عو الع ا ر ،و شمك لوا ا س يك الم ال أ الحصر ،ما :
امممممدم المممممرد ا ممممم ع ط مممممص مممممص مع ممممممات عم يمممممة ،حتممممم لممممم مممممدو عم
(ع
لوا ال ص هد در مك ه ك ال األل الك ت ؛
(ب

اممممممدم ا تيممممممار مممممممة مممممممرور سمممممم ك تخمي مممممما ،وتحد ممممممدا جممممممص تج ممممممص
ا تيمممممار ممممممة ممممممرور تت ممممممك عو تم مممممك تمممممار مممممميألد عو يممممملر ممممممك
اسممممممك عو ع ممممممك بيانممممماتك الشخصمممممية (م مممممك رهممممم لممممماتفك التممممم مكمممممك
ل لي ا مك ه ك الغير؛
ال

(

تغيير مة مرور بانتصام؛

(د

فحص ي ام الكم ي تر و عو الج ال بانتصام مك الفيروسات؛
برام الكم ي تر وبرام الج ال؛

(لي

تحد

(و

الحفممممممال ا مممممم ي ممممممام الكم يمممممم تر الخمممممماص بكمممممم و عو الجمممممم ال واإلب ممممممار
ا ي بشكك مك؛

(م

امممممممدم تمممممممرك الكم يممممممم تر عو الجممممممم ال عو ال اهمممممممات الخا مممممممة بكممممممم دوم
رهابة؛

(

اممممممدم تسممممممجيك مع مممممممات األمممممممام الخا ممممممة بكمممممم ب ر ممممممة م ممممممرورة عو
م بحفص ا ت ا يا؛
تخل ا معا عو ا ع برنام

(ط

عو اسممممممتخدام م اهمممممم انترنممممممت م ممممممة إليممممممرار معممممممامألت ال اهممممممة ا ممممممر
اإلنترنت؛ و عو
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(

اأمت ممممممال أل مت
وهت آل ر.

مممممممات عم يمممممممة مممممممدم ا ال مممممم األل ممممممم الكممممممم ت ممممممممك

هممممد تكمممم م ل مممماك ع مممما التلامممممات عم يممممة ضممممافية فيممممما تع مممم بعممممرو معي ممممة
ممممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،ريممممم الريممممم لممممم الشمممممروط الخا مممممة بت ممممم
العرو ل حص ل ا مل د مك التفا يك.
2-6

مةةةةةاذا لةةةةةو فقةةةةةدتم معلومةةةةةاتكم األمنيةةةةةة أو تمةةةةةت سةةةةةرقتها أو الكشةةةةةف عنهةةةةةا إلةةةةةى طةةةةةرف
ثالث؟
ذا نمممممممما لممممممم ا مكممممممم عو لمممممممد ك مممممممك ك فممممممم عم ع يممممممملر ممممممممك مع ممممممممات األممممممممام
الخا مممممة بكممممم همممممد ف مممممدت عو سمممممرهت عو تممممم الكشممممم ا ممممما لممممم طمممممر ثالممممم (ا ممممم
سمممممم يك الم ممممممال فمممممم حالممممممة ف ممممممدام عو سممممممرهة عي مممممملة الكم يمممممم تر عو الت يمممممم الرهممممممم
اآلممممممك  ABKeyعو الجممممم ال  ،عو نمممممما لممممم ا مكممممم ع و ممممم ل غيمممممر مصمممممر بممممم لممممم
امممممرو ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،جمممممص ا ممممميك اأتصمممممال ا ممممم الفممممم ر بال ممممم األل ممممم
الكممممم ت وات ممممما التع يممممممات التممممم مممممدم ا لكممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،همممممد تت ممممممك
لوا التع يمات م ال تك بما :
تغيير مع مات األمام الخا ة بك ؛
(ع
است دال الت ي الرهم اآلمك  ABKeyالخاص بك ؛
(ب
غألت حسابك وفت حساب يد د؛ و عو
(
ا ال األل الك ت .
اتخاذ ع يرارات ع ر هد
(د
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السجالت:
ما هي السجالت التي يحتفظ بها البنك األهلي الكويتي وكيف يتم استخدامها؟
 جمممممم م ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت  ،طمممممم ال فتممممممرة األهممممممتك المصممممممرفية لألفممممممراد
معممممم وحسممممم ما مممممراا ال ممممم م اسممممم ا ،اإلب مممممار ا ممممم السمممممجألت عو اأحتفمممممال ب ممممما
بمممم طر مممممة تخمممممل ك هممممد تكممممم م مأل ممممممة ل ممممم األل مممم الكممممم ت  .ت اف ممممم م بممممم م
الم اممممممممات عو ال سمممممممم مممممممممك ممممممممك لمممممممموا السممممممممجألت لمممممممم عدوات هان نيمممممممممة
حة محت ات ا.
وستشكك دليأل هاطعا ا
 ت اف ممممم م ا ممممم عنممممم جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت تسمممممجيك اأتصممممماأت ا مممممر
ال ات عو ب وسي ة ع ر والت تت :
مك ه ك (بما ف ذل مم يك ؛ و
(ع
(ب مك ه ك م لف ومم ال األل الك ت .
 سمممممتك م السمممممجألت دلممممميأل هاطعممممما وم لمممممما ا ممممم ع اتصمممممال ومعام مممممة تمممممت بيممممم ك
وبمممميك ال مممم األل مممم الكمممم ت (بممممما فمممم ذلمممم ا ممممدما ممممت ت ممممد ع دمممممة مممممك
ه ممممك ال مممم األل مممم الكمممم ت باأ ممممتراك ممممم طممممر ثالمممم بممممما فمممم ذلمممم ا مممم
سممممممم يك الم مممممممال أ الحصمممممممر ت ممممممم المعمممممممامألت الم فممممممموة ب مممممممار امممممممك التع يممممممممات
الم دممممممة مممممف يا عو يممممما عو لكترونيممممما ،وا يممممم فممممم م ع سمممممجألت حمممممتفظ ب ممممما
مممممحة محت ات ممممما
ال ممممم األل ممممم الكممممم ت سمممممتك م دلممممميأل ن ا يممممما وحاسمممممما ا ممممم
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مممممم مرااممممماة ع حممممم مم ممممم
ف دهة لوا السجألت.

لكممممم بم يمممممص لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام ل عمممممك

 ت اف مممم م بممممالتخ اممممك ع حمممم هممممد ممممم حك الحمممم فمممم الت ممممدم ب ممممص لتممممدهي عو
نتممممممما السمممممممجألت باسمممممممت ار لألمت مممممممال ألممممممممر مممممممادر امممممممك محكممممممممة عو ي مممممممة
مختصة ع ر لد ا س ة ا ال األل الك ت .
مممممول ال ممممم األل ممممم الكممممم ت الع ا مممممة المع لمممممة لألحتفمممممال بالسمممممجألت.
 سممممم
وممممممم ذلمممممم  ،فمممممم نك ت ممممممم م بمممممماإلهرار والم اف ممممممة ا مممممم عنمممممم ممممممت اأحتفممممممال
بالسمممممممجألت لصمممممممال ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت  ،وعنممممممم لمممممممي لمممممممد ح ممممممم ت عو
م كيممممممة عو ممممممأل ذلمممممم فيممممممما تع مممممم بالسممممممجألت ،لممممممك تحمممممممك ال مممممم األل مممممم
الكمممممم ت مسممممممؤولية ع التمممممملم شمممممم مممممممك ف ممممممدام عو ت مممممم عو ت ممممممرر عو تممممممأل
السجألت.
 فمممم حالممممة رفمممم ال مممم األل مممم الكمممم ت ط مممما مممممك همممم ك ل حصمممم ل ا مممم عحممممد
امممممرو ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،فممممم نك ت مممممرووم و ت اف ممممم م ا ممممم عم ذلممممم
ال ممممممص وال ثمممممما الداامممممممة لمممممم ستصمممممم يمممممملرا مممممممك السممممممجألت ولممممممك ممممممت
اادت ا ليك .
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معلوماتكم:
ما هي التزاماتكم بشأن تقديم المعلومات؟
 ا ممممممد ال ممممممص ،جممممممص ا مممممميك تلو ممممممد ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت فمممممم را بجميمممممم
المع مممممممممممات والمسممممممممممت دات ،بممممممممممما فمممممممممم ذلمممممممممم المع مممممممممممات ال ممممممممممر ية عو
ممممما ال ممممم األل ممممم الكممممم ت أل غمممممر بمممممما فممممم
اإلهمممممرارات الواتيمممممة التممممم
ذلممممم مممممما تع ممممم بالعألهمممممة بيممممم ك وبممممميك ال ممممم عو فيمممممما تع ممممم بممممم التلاممممممات
ضمممممممر ية ،همممممممد تت ممممممممك لممممممموا المع ممممممممات ا ممممممم سممممممم يك الم مممممممال أ الحصمممممممر
مع ممممممممممممات حسمممممممممممابك ومع ممممممممممممات المعمممممممممممامألت والت هيممممممممممم واأسممممممممممم وع
مع مممممممات عو مسممممممت دات عو مممممم ادات ع ممممممر حمممممم ل لمممممم تك عو رهمممممم التعر مممممم
ال ممممممممر لكمممممممم عو ي سمممممممميتك عو مصممممممممدر ع عممممممممم ال م داممممممممة لممممممممد ال مممممممم
ا ال األل الك ت مك وهت آل ر.
األل الك ت والت هد
 ذا مممممت ممممممك اممممممألر الشمممممر ات فيجمممممص ا ممممميك تلو مممممد ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
بالمع مممممممممممات و عو ال ثمممممممممما الم بممممممممممة لتحد ممممممممممد ل ممممممممممات المال المممممممممممالكيك
المسممممممممممتفيد ك ال مممممممممما ييك وعرهمممممممممممام التعر مممممممممم ال مممممممممممر الخا ممممممممممة ب ممممممممممم
وتار مكممممممممممام الممممممممممميألد ومكممممممممممام اإلهامممممممممممة و عو الج سممممممممممية والت ضممممممممممي و عو
الحالمممممممممة ذات الصممممممممم ة ومصمممممممممدر األمممممممممم ال وال مممممممممروة لكمممممممممك ممممممممممك الممممممممممالكيك
ممممممم الحمممممممال بمممممممما فممممممم ذلممممممم
المسمممممممتفيد ك و عو الشمممممممر ات التابعمممممممة حسممممممم ما
مست دات الت سي .
مممممرط مممممر ممممممك لممممموا الشمممممروط
 تؤ مممممدوم وت اف ممممم م (مممممم امممممدم اإل مممممألل بممممم
واألحكممممممام عنمممممم ذا لمممممم ت ممممممم م بتلو ممممممد ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت بالمع مممممممات
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غيمممممر دهي مممممة

ممممما ال ممممم عو ذا همممممدمت مع ممممممات و عو وثممممما
وال ثممممما التممممم
األل الك ت :
عو غير ام ة عو م ة ،ج م ل
تع يممممم عو تجميمممممد عو حصمممممر حسمممممابك وف ممممما ألحكمممممام ال مممممد  1-13ممممممك لممممموا
(ع
الجلر؛
غألت حسابك وف ا ألحكام ال  2-13مك لوا الجلر.
(ب
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مةةةةةا هةةةةةي التزامةةةةةاتكم بشةةةةةأن أي معلومةةةةةات ووثةةةةةائق قمةةةةةتم بتقةةةةةديمها إلةةةةةى البنةةةةةك األهلةةةةةي
الكويتي؟
 عنكممممم ت مممممم م ب ممممممام والتع مممممد واإلهمممممرار لصمممممال ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بممممم م
ع مع مممممممات و عو نممممممم ذ ت هيمممممم و عو وثمممممما ت ممممممدم ن ا لمممممم ال مممممم األل مممممم
الكممممممم ت سمممممممتك م ام مممممممة و مممممممحيحة ودهي مممممممة ،مممممممول تصمممممممرح م وت اف ممممممم م
ا مممم هيممممام ال مممم األل مممم الكمممم ت بممممالتح مممممك ع مممممك لمممموا المع مممممات م ممممما
انت مك المصادر الت رالا ال م اس ة.
 ت تلمممممم م ب مممممار ال ممممم األل ممممم الكممممم ت فممممم را و ب ا ممممم ا ممممم اطمممممأل دا ممممم
بمممممم تغييممممممر فمممممم وليفممممممتك عو عامممممممالك التجار ممممممة عو ا مممممم انك عو ي سمممممميتك عو
عو ع مع مممممممات ع ممممممر
حالممممممة هممممممامتك (بممممممما فمممممم ذلمممممم التعر مممممم ال ممممممر
عو نممممممم ذ ت هيمممممم و عو ال ثمممممما التمممممم ت ممممممم م بت ممممممد م ا لمممممم ال مممممم األل مممممم
ر.
الك ت مك وهت ل
 ذا مممممت ممممممك اممممممألر الشمممممر ات فيجمممممص ا ممممميك بمممممألن ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
فممممممم را بممممممم تغييمممممممرات فممممممم مسمممممممت دات الت سمممممممي وع مع ممممممممات ع مممممممر ذات
ممممم ة وتلو مممممد ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بممممم مع ممممممات محدثمممممة ،ا مممممد تحمممممد
عو تجد مممممد ع ممممممك مسمممممت دات الت سمممممي جمممممص ا ممممميك ال يمممممام فممممم را بتلو مممممد ال ممممم
األل ممممممم الكممممممم ت ب سممممممم محدثمممممممة م ممممممما باإلضمممممممافة لممممممم ع مع ممممممممات و عو
مممممألحية
مسمممممت دات تتممممم ثر ب ممممموا التحمممممد (ا ممممم سممممم يك الم مممممال أ الحصمممممر ع
مم حة ل مف ضيك ا ك .
ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت وامممممممدم تحمي ممممممم مسمممممممؤولية ع
 ت تلمممممممم م بتعممممممم
التمممممملام شمممممم مممممممك فمممممماهك فمممممم تلو ممممممد ال مممممم بمممممم مع مممممممات عو مسممممممت دات
مممممم عو حممممممو عو اممممممدم فا ممممممة عو اممممممدم دهممممممة أل
مممممما ،و ممممممول اممممممك ع
مع مات و عو مست د ت دم ن ل ال األل الك ت .
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كيف ستتم معالجة المعلومات المتعلقة بكم بواسطة البنك األهلي الكويتي؟
 ت اف ممممم م بشمممممكك غيمممممر هابمممممك لألغمممممار بالم اف مممممة ا ممممم عنممممم جممممم م ل ممممم األل ممممم
الكممممممم ت  ،طممممممم ال فتمممممممرة األهمممممممتك المصمممممممرفية لألفمممممممراد مممممممم ال ممممممم األل ممممممم
الكمممممم ت وحسمممممم ما ممممممراا ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت م اسمممممم ا ،معالجممممممة وتخممممممل ك
ون ممممممك واإلفصمممممما  ،دوم الحايممممممة لمممممم الحصمممممم ل ا مممممم م اف ممممممة ع ممممممر مممممممك
ممممممار  ،اممممممك المع مممممممات المتع ممممممة بكمممممم بممممممما فمممممم
همممممم ك عو دوم ضممممممرورة
ذلمممممممم ا مممممممم سمممممممم يك الم ممممممممال أ الحصممممممممر نممممممممم ذ تمممممممم هيعك و عو مع مممممممممات
حسممممممابك و عو اسممممممتخدامك أل اممممممر مممممممك اممممممرو ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت
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والم تجمممممممات اإلضمممممممافية والخمممممممدمات (بمممممممما فممممممم ذلممممممم  ،ا مممممممد اأهت مممممممار ،ت ممممممم
التفا يك المتع ة بالمالكيك المستفيد ك .
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إلى من سيقوم البنك األهلي الكويتي بالكشف عن المعلومات المتعلقة بكم؟
 بم ت مممممم ح مممممم ت ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت بم يممممممص ال ممممممد  3-8عاممممممألا ،جمممممم م
اإلفصا اك مع ماتك ل ع مما :
ل
(ع ال مممممممم المر ممممممممل لدولممممممممة اإلمممممممممارات العربيممممممممة المتحممممممممدة وب مممممممم الك ممممممممت
المر ممممممممل عو ع محكمممممممممة عو لي ممممممممة ه مممممممما ية عو ت صيميممممممممة عو ممممممممرافية عو
ضمممممر ية عو ع سممممم ة حك ميمممممة عو ممممم حك ميمممممة ل ممممما سممممم ة ا ممممم ال ممممم
األل مممممم الكمممممم ت عو ع محكمممممممة عو لي ممممممة ه مممممما ية عو سمممممم ة ع ممممممر فمممممم
دولممممممة اإلمممممممارات العربيممممممة المتحممممممدة ا ممممممدما سممممممع ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت
ل اأمت ال ا عسا ط ا .
(ب ع و مممممممماأت مريعيممممممممة ا تمانيممممممممة ا مممممممم سمممممممم يك الم ممممممممال ممممممممر ة اأتحمممممممماد
ل مع مممممممات اأ تمانيممممممة التمممممم ختارلمممممما ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت مممممممك وهممممممت
آل ممممممر ألغممممممرا الحصمممممم ل ا مممممم عو تمممممم فير مرايمممممم ا تمانيممممممة ومع مممممممات
ع ر .
(

ع طممممممر عت ممممممد ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت عنمممممم تصممممممر نيابممممممة امممممم ك عو
مسمممممت م الممممممدف اات عو المسمممممتفيد ك ممممممك حسمممممابك عو ممممممك ممممم م امممممم ك عو
ال سممممممم ار عو ال ممممممم ك المراسممممممم ة وال ي مممممممة عو غمممممممر الم ا مممممممة عو عنصممممممممة
الم ا ة عو التس ة عو و ألر اأست ا األول .

 ألغممممممممرا يميمممممممم عو ع مممممممممك اإلفصمممممممماحات المشممممممممار لي مممممممما عاممممممممألا ،فمممممممم نك
تسممممممممح م مممممممراحة بم مممممممك لممممممموا اإلفصممممممماحات وتت مممممممامل م ،ب مممممممدر مممممممما لممممممم
مسممممم بمممم  ،اممممك ع حمممم لممممد فمممم السممممر ة بم يممممص ع همممم انيك معممممم ل ب مممما
وف ع وأ ة ه ا ية ع ر .
 أ تحممممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت المسمممممؤولية امممممك ع التممممملام فيمممممما تع ممممم بممممم
فصممممماحات مممممت ال يمممممام ب ممممما بم يمممممص الحممممماأت الم صممممم ص ا ي ممممما فممممم ال مممممد ك
عاألا  3-8و 4-8مك لوا الجلر عو بم يص ع حاأت مماث ة.
-9
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العقوبات والمتطلبات التنظيمية:
ما هي التزاماتكم بشأن العقوبات والمتطلبات التنظيمية؟
تتع دوم لصال ال األل الك ت بما :
(ع

لمممممم ممممممت الحصمممممم ل ا مممممم األممممممم ال المسممممممتخدمة لتم ممممممك األهممممممتك ممممممم ال مممممم
األل مممممم الكمممممم ت ولممممممك ممممممت الحصمممممم ل ا ي مممممما فمممممم ع وهممممممت ،سمممممم ار بشممممممكك
م ا مممممممر عو غيمممممممر م ا مممممممر ،ممممممممك ع عنشممممممم ة غيمممممممر هان نيمممممممة عو أ تتع ممممممم بممممممم
عنشممممم ة غيمممممر هان نيمممممة بمممممما فممممم ذلممممم ا ممممم سممممم يك الم مممممال أ الحصمممممر عنشممممم ة
غسمممممممك األمممممممم ال ،وعم العا مممممممدات ال اتجمممممممة ممممممممك األهت ممممممما مممممممم ال ممممممم األل ممممممم
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الكممممم ت لمممممك مممممت اسمممممتخدام ا لتم مممممك ع عنشممممم ة غيمممممر هان نيمممممة فممممم ع وأ مممممة
ه ا ية ا اإلطألت؛
(ب

عنكممممممم أ تخ مممممممع م (عو ذا مممممممت عحمممممممد العممممممممألر ممممممممك الشمممممممر ات فممممممم م يميممممممم
ل ع هي د بم يص ع ل ا ؛
الشر ات التابعة لك أ تخ

(

عنك لست األم ولك تص ح ا ف المست ك:
م يميك عو هاط يك ف ع ب د محص ر؛ عو
ع-
يمممممام عو مممممخص كممممم م التعاممممممك معممممم م يمممممدا عو سممممميك م م يمممممدا بم يمممممص
ب-
ال انيك المعم ل ب ا؛
حال مك األح ال:

(د

عنك لست اآلم ولك تك ن ا ف المست ك ب
مرت م بشخص عو يام؛ عو
ع-
مشممممممار يك  ،بشممممممكك م ا ممممممر عو غيممممممر م ا ممممممر ،فمممممم نشمممممماط تجممممممار مممممممك
ب-
ع نممممم مممممم ع مممممخص عو يمممممام ممممم عو سمممممكك فممممم ب مممممد محصممممم ر عو
متممممم رط فممممم غسمممممك األمممممم ال عو تم مممممك اإلرلممممماب عو تصممممم ي عو تجمممممارة
األس حة عو ت ر د ه غيار م اد يميا ية اسكر ة؛

(لي

ت تلم م بعدم استخدام:
ع مك ارو ال األل الك ت ؛
ع-
ع عم ال م داة لد ال األل الك ت ؛
ب-
ع عممممممم ال تمممممم هراضمممممم ا عو دفع مممممما عو تاحت مممممما لكمممممم مممممممك ه ممممممك ال مممممم
األل الك ت ؛ عو
ع عم ال ع ر ناتجة اك األهتك م ال األل الك ت ،
د-
فمممممم ع معام ممممممة سمممممم ار بشممممممكك م ا ممممممر عو غيممممممر م ا ممممممر ،ممممممم ع ممممممخص عو
يمممممام م يممممم د عو م مممممي فممممم دولمممممة محصممممم رة عو فممممم ع عغمممممرا غيمممممر هان نيمممممة
ممممممر
عو لغممممممر تم ممممممك عنشمممممم ة عو لصممممممال ع دولممممممة عو وأ ممممممة عو ع طممممممر
أل ة هي د بم يص ال انيك المعم ل ب ا.
خ

 -10الرسةةةةةةوم والمبةةةةةةالغ األخةةةةةةرى مسةةةةةةتحقة الةةةةةةدفع إلةةةةةةى البنةةةةةةك األهلةةةةةةي الكةةةةةةويتي وتطبيةةةةةةق
ضريبة القيمة المضافة:
 1-10ما هي رسوم البنك األهلي الكويتي؟
و الرسمممممم م والعممممممم أت والمصممممممار المممممم اردة ب ا مممممممة الرسمممممم م والعممممممم أت المعتمممممممدة
مممممممك ه ممممممك مصممممممر اأمممممممارات المر ممممممل والمعممممممم ل ب مممممما لممممممد ال مممممم والتمممممم ت ممممممر
باطألاممممم ا ي ممممما وانممممم ع مممممت محت الممممما وا ممممممت ب ممممما ا مممممما نافيممممما لكمممممك ي المممممة وب نممممم
ممممم رة م ممممما ل عممممممك بم ي ممممما  ،همممممد ت يمممممص ا ممممميك دفممممم الرسممممم م تجممممماا
حصممممم ت ا ممممم
العمممممرو المت امممممة الم دممممممة ممممممك ه مممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت حسممممم ما مممممت اإلامممممألم
ا ا ونشرلا مك وهت آل ر.
 2-10هل مفروض عليكم االلتزام بضريبة القيمة المضافة؟
مممممراحة ممممممك ه مممممك ال ممممم األل ممممم
 مممممما لممممم مممممت تحد مممممد عو اأتفمممممات ا ممممم مممممأل ذلممممم
الكممممم ت  ،فممممم م يميممممم رسممممم م مممممدمات األفمممممراد التممممم تممممم الممممم ص ا ممممم عن ممممما مسمممممتح ة
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وواي مممممة السمممممداد مممممم ك لممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بم يمممممص لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام
أ تشمك ضر ة ال يمة الم افة.
 ت تلمممممممم م ال يمممممممام فممممممم را بتلو مممممممد ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت بجميممممممم المع ممممممممات التممممممم
ممممما عو حتممممما لي ممممما لألمت مممممال ب لتلاممممممات ضمممممر ة ال يممممممة الم مممممافة ال ايممممممة امممممك
لوا الشروط واألحكام.
مممممكك ممممممك األ مممممكال
 لممممك كممممم م لكممممم حممممم الريممممم ا ممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بممممم
مممم عو فممممات مممممك ه ممممك ال مممم األل مممم الكمممم ت فيممممما تع مممم ب ممممر ة ال يمممممة
اممممك ع
الم افة ،بما ف ذل ا س يك الم ال أ الحصر:
(ع ا مممممدما كممممم م ال ممممم األل ممممم الكممممم ت اضمممممعا لأل حمممممة ضمممممر ة ال يممممممة الم مممممافة
عو اممممممألم التحد ممممممد عو الممارسممممممة الم لممممممة ام ممممممما فيممممممما تع مممممم بمممممم ت ر ممممممدات
اضعة ل ر ة تمت بم يص لوا الشروط واألحكام.
(ب ا مممممدما فتمممممر ال ممممم األل ممممم الكممممم ت عنممممم مك ممممم اسمممممترداد ضمممممر ة الممممممد ألت
وات ممممممممم أح ممممممممما (أل سممممممممم ص ممممممممممك األسممممممممم اب عم لممممممممموا اأفتمممممممممرا غيمممممممممر
حي غير ال  ،و عو
ذا تممممم اات مممممار معام مممممة ال ممممم األل ممممم الكممممم ت فيمممممما تع ممممم بممممم م ال مممممة بالمممممدف
(
فيممممممما تع مممممم بمممممم ت ر ممممممدات اضممممممعة ل ممممممر ة تمممممم يرا لمممممما بم يممممممص لمممممموا
الشروط واألحكام غير حيحة عو غير الحة.
 -11تفويض الصالحيات لتشغيل الحساب:
 1-11هل بإمكا كم تفويض آخرين لتشغيل حسابك إلى شخص آخر؟
مممممخص واحمممممد عو ع مممممر لتشمممممغيك حسمممممابك ( شمممممار لممممم مممممك مممممم
 جممممم م لكممممم تفممممم
وذل اك طر :
بي المر
(ع تلو مممممممد ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت بت يمممممممك رسمممممممم مم ممممممم ل ممممممموا المر ممممممم عو
المر حيك بصيغة اف ا ي ا ال األل الك ت ؛ و
تع ممممممة ع اسممممممتمارة حممممممددلا ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت مممممممك وهممممممت آل ممممممر ل مممممموا
(ب
الغر .
 جمممممص ا ممممم مر مممممحك تلو مممممد ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بممممم
ال ة وألغرا التح بما ف ذل نم ذ الت هي .

مع ممممممات م

بمممممة لتحد مممممد

ممممممألحيات تشممممممغيك حسممممممابك لمممممم المر مممممم ا مممممم األتمممممملام
 تخ مممممم ما يممممممة تفمممممم
المحمممممددة عو ع
ب ممممموا الشمممممروط واألحكمممممام وذلممممم ممممممك مممممألل تع مممممة اسمممممتمارة التفممممم
مت ات ع ر حددلا ال األل الك ت مك وهت آل ر.
مممممار ال ممممم األل ممممم
الصمممممألحيات فيجمممممص ا ممممميك
 ذا همممممرت لغمممممار عو تعمممممد ك تفممممم
ال مممممم األل ممممممم
الكمممممم ت فمممممم را ،ت تلممممممم م عنممممممت وا مر ممممممم مممممممك همممممم ك بتعمممممم
الكممممممم ت و بمممممممرار ذمتممممممم ممممممممك ع مسمممممممؤولية ت شممممممم امممممممك عو فيمممممممما تع ممممممم بتفممممممم
الصممممممألحيات الخمممممماص بكمممممم ب ممممممما فمممممم ذلمممممم ع معممممممامألت غيممممممر مصممممممر ب مممممما ا مممممم
الصمممممألحيات عو تممممم تغييرلممممما
حسمممممابك ذا لممممم مممممت ت مممممدم مممممعارا م اسممممم ا ب لغمممممار تفممممم
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عو اسممممممتخدام ا بشممممممكك غيممممممر أ مممممم  ،هممممممد ممممممؤثر لغممممممار عو تغييممممممر تفمممممم
ا العرو األ ر الت دم ا ال األل الك ت األ ر .

الصممممممألحيات

 ذا همممممممممت بتغييممممممممر نممممممممم ذ تمممممممم هيعك عو ع نممممممممم ذ الت هيمممممممم الخمممممممماص بمممممممم مممممممممك
مر ممممممممحيك فتتحم مممممممم م مسممممممممؤولية اسممممممممت دال عو مالممممممممة عو تممممممممأل يميمممممممم التع يمممممممممات
ممممممممات والشمممممممميكات وع مسممممممممت دات ع ممممممممر ذات مممممممم ة تحمممممممممك تمممممممم هيعك (عو
والتف
ت هيممممم المر ممممم المع ممممم  ،لمممممك تحممممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت المسمممممؤولية امممممك ذلممممم ،
ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت
وتتحم ممممممم م ع نمممممممت (والمر ممممممم المع ممممممم مسمممممممؤولية تعممممممم
و بمممممرار ذمتممممم ممممممك ع التممممملام شممممم امممممك عو فيمممممما تع ممممم ب ممممم ل ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
ممممممممات عو مممممممميكات و عو مسممممممممت دات ع ممممممممر
عو ت فيمممممممموا عو سممممممممدادا أل معام ممممممممة عو تف
ذات ة الت ست م ا ال األل الك ت بعد تغيير الت هي .
 -12كشف الحساب:
 1-12هل سيصدر البنك األهلي الكويتي لكم أي كشوفات حساب؟
 رل مممممما ب حكممممممام ال ممممممد  1-4مممممممك لمممممموا الجمممممملر ،سمممممميت رسممممممال شمممممم حسمممممماب
لكترونممممم لممممم ا ممممم ام بر مممممد اإللكترونممممم المسمممممجك لمممممد ا ممممممرة واحمممممدة ا ممممم
األهمممممك ممممم ر ا عو ع مممممر ا ممممم ال حممممم المحمممممدد ممممممك ه مممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
وف مممممممما لت ممممممممد را الم فرد ،ممممممممول ب مكممممممممانك اإلطممممممممأل ا مممممممم شمممممممم حسممممممممابك
اإللكترون اك طر الد ل ل الخدمات المصرفية ا ر اإلنترنت.
 2-12مةةةةةةا الةةةةةةذي علةةةةةةيكم فعلةةةةةةه إذا اسةةةةةةتلمتم كشةةةةةةف حسةةةةةةاب إلكترو ةةةةةةي ولكةةةةةةن ال تسةةةةةةتطيع
اإلطال عليه؟
 ذا ممممممت غيممممممر هممممممادر ك ا مممممم اإلطممممممأل ا مممممم شمممممم الحسمممممماب اإللكترونمممممم
المرسممممممك لمممممم ا مممممم ام بر ممممممد اإللكترونمممممم فيجممممممص ا مممممميك محاولممممممة اإلطممممممأل
ا يممممممم ممممممممك مممممممألل الخمممممممدمات المصمممممممرفية ا مممممممر اإلنترنمممممممت ،و ذا لممممممم تتمك ممممممم ا
ع ممممما ممممممك اإلطمممممأل ا ممممم شممممم الحسممممماب اإللكترونممممم ممممممك مممممألل الخمممممدمات
مممممار ال ممممم األل ممممم الكممممم ت فممممم
المصمممممرفية ا مممممر اإلنترنمممممت فيجمممممص ا ممممميك
غ ممممم م سممممم عة ع مممممام ممممممك اسمممممتألم شممممم الحسممممماب اإللكترونممممم و مممممأل ذلممممم
سيت اات ار هد است مت ش الحساب اإللكترون واط عت ا ي .
 3-12ماذا يحدث إذا لم تستلم كشف الحساب البنكي الخاص بكم؟
 سمممممميعت ر ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت ب نمممممم هممممممد سمممممم لمممممم شمممممم الحسمممممماب ا ممممممد
ممممم ا ممممم
اسمممممتألمك لممممم  .ذا لممممم تسمممممت شممممم الحسممممماب الخممممماص بكممممم فسممممم
اممممممات ك مسممممممؤولية ط ممممممص شمممممم حسمممممماب مممممممك ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت فمممممم
غ م  30ما مك التار المعتاد في رسال ليك .
 ذا لممممم تسمممممت شممممم الحسممممماب الخممممماص بكممممم لسممممم ص ممممم مممممار امممممك سمممممي رة
ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،ف مممممك كممممم م ال ممممم األل ممممم الكممممم ت مسمممممؤوأ امممممك ع
ا اهص ت ش اك ذل .
 4-12مةةةةةةةاذا علةةةةةةةيكم فعلةةةةةةةه إذا اسةةةةةةةتلمتم كشةةةةةةةف حسةةةةةةةاب ولكةةةةةةةنكم تعتقةةةةةةةدون أن المعلومةةةةةةةات
الواردة في الكشف غير صحيحة؟
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مممممممحة ال يانمممممممات الممممممم اردة فممممممم شممممممم
 فممممممم حمممممممال عنكممممممم أ ت اف ممممممم م ا ممممممم
الحسممممماب ،فيجمممممص رسمممممال التفا ممممميك لممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت فممممم غ ممممم م
 30ممممممما مممممممك تممممممار شمممممم الحسمممممماب و أ فسمممممميت اات ممممممار عنكمممممم هممممممد واف ممممممت
ممممحة يميممممم ال يانممممات فممممم شمممم الحسمممماب ولمممممك كمممم م لكممممم الحمممم فممممم
ا مممم
اأاتمممممممرا ا ممممممم ع بيانمممممممات ،ذا وافممممممم ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت ا ممممممم عم
ل مممممماك ممممممم  ،فسمممممممي م ال مممممم األل ممممممم الكممممممم ت باتخمممممماذ الخ ممممممم ات الألمممممممممة
لتصمممممحي الخ ممممم  ،همممممد مممممص مممممم ك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ت مممممد مل مممممد ممممممك
المع مات عو المست دات مك عيك يرار تح ي .
 -13تعليةةةةةةق وتجميةةةةةةد وإغةةةةةةالق وإقفةةةةةةال الحسةةةةةةاب وحقةةةةةةوق اإل هةةةةةةاء وسةةةةةةبل جبةةةةةةر الضةةةةةةرر
األخرى:
 1-13مةةةةةةا هةةةةةةي الظةةةةةةروف التةةةةةةي بإمكةةةةةةان البنةةةةةةك األهلةةةةةةي الكةةةةةةويتي القيةةةةةةام بموجبهةةةةةةا تعليةةةةةةق
وتجميد وإغالق أو إيقاف حسابكم؟
 ا ممممم المممممرغ ممممممك عم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت سمممممي ول الج مممممد المع ممممم ل لت مممممد
مممممعار مسممممم لكممممم ه مممممك ال يمممممام بمممممول (مممممما لممممم كمممممك مم اممممما ممممممك ت مممممد ذلممممم
اإل ممممممعار بم يممممممص ال مممممم انيك المعممممممم ل ب مممممما ،جمممممم م ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت
ال يممممممام فمممممم ع وهممممممت ووف مممممما لت ممممممد را الم فممممممرد مممممما عو تجميممممممد حسممممممابك و عو
حصمممممممممر معمممممممممامألتك و عو تع يممممممممم حسمممممممممابك و عو معمممممممممامألتك فممممممممم األحممممممممم ال
التالية:
ذا ت ممممممم ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت ت يمممممممدا يممممممما عو ع دليمممممممك م ممممممم ل
(ع
ر بما :
ممممممممماحص حسممممممممماب مشمممممممممترك عو اجممممممممملا
وفممممممممماتك عو وفممممممممماة ع
(1
ال مممممان ن (عو ذا مممممت مممممر ة ت يمممممد حمممممك الشمممممر ة حتممممم تعممممميك
المحكمة المختصة الخ ال ان ن لك ؛
وفممممماة المر ممممم عو ااهتممممم ال ان نيمممممة فممممم حمممممال عم ل ممممماك مر ممممم
(2
معيك؛ عو
عو اجلا ال ان ن ؛
ف حالة ال صر ،وفاة ال
(ب
ذا ت ممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت عممممممرا ممممممك محكممممممة عو سممممم ة ت صيميمممممة
(
ع ممممممر ل مممممما وأ ممممممة ه مممممما ية فمممممم دولممممممة اإلمممممممارات العربيممممممة المتحممممممدة
ب ا حسابك عو تجميدا عو حصرا عو تع ي ؛
ذا مممممممام ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت عت مممممممد عم األمممممممم ال الم يممممممم دة فممممممم
(د
حسمممممابك همممممد تممممم الحصممممم ل ا ي ممممما ممممممك مممممألل وسممممما ك غيمممممر هان نيمممممة عو
عم حسممممممابك ممممممت اسممممممتخدام إلنفمممممماذ معممممممامألت مشمممممم لة،ف م ممممممك لمممممموا
الحالمممممممة همممممممد مممممممص م ممممممم ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت ت مممممممد ع وثممممممما
ضرور ة ل تح مك هان نية المعامألت المع ية؛
ذا مممممام ال ممممم األل ممممم الكممممم ت عت مممممد عنممممم لممممم تعمممممد م يمممممما فممممم دولمممممة
(لي
اإلممممممارات العربيمممممة المتحمممممدة عو عنممممم ممممممك المحتممممممك عم تغمممممادر اإلممممممارات
بشكك دا ؛
ذا لممممممم ت ممممممم  ،ا مممممممد ال مممممممص ،بتلو مممممممد ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت بممممممم
(و
مع مممممممات عو وثمممممما تتع مممممم بكمممممم و عو بحسممممممابك والتمممممم تعمممممميك ا مممممم
ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت اأحتفممممممال ب مممممما وف مممممما ل مممممم انيك المعممممممم ل ب مممممما
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(م

و عو وف مممممممما لسياسممممممممات ال مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت عو ذا ط مممممممما ال مممممممم
األل الك ت ألس اب ع ر ؛
ذا ام حسابك هيد يرارات اإلغألت.

 2-13اإلغالق:
كيف تغلق حسابكم؟
1-2-13
 ب مكممممممانك غممممممألت حسممممممابك ذا همممممممت بت ممممممد ال ممممممص باسممممممتخدام اأسممممممتمارة ذات
الص ة.
 همممممد تكممممم م ل ممممماك ممممم ات ضمممممافية جمممممص ا ممممميك ال يمممممام ب ممممما إلغمممممألت حسمممممابك
ا ال األل الك ت مك وهت آل ر ،بما ف ذل :
حس ما
(ع الت يممممد ا مممم اممممدم ويمممم د مممميكات ممممادرة مممممك همممم ك سمممميت ت ممممد م ا لمممم
ال األل الك ت بعد تار اإلغألت؛
الحال ؛
دوت اإل دا اآلمك ( ذا ان
(ب تس ي
امممممممادة يميممممممم الشممممممميكات غيمممممممر المسمممممممتخدمة وال اهمممممممات غيمممممممر الم ت يمممممممة
(
الصألحية لألغار ل ال األل الك ت ؛ و
(د سممممممداد ع مممممم ر مسمممممم تح ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت مممممممك حسممممممابك ه ممممممك
غأله .
2-2-13

هل تحتاجون لدفع أي رسوم عند إغالق حسابكم؟
 ذا ت غألت حسابك ألل س ة مك تار فتح ف د ت

3-2-13

هل بإمكان البنك األهلي الكويتي إغالق حسابكم؟
األل الك ت غألت حسابك ف حاأت معي ة ،بما ف :
 ج مل
ذا ارتممممممدت عربعممممممة مممممميكات عو ع ممممممر ممممممادرة مممممممك همممممم ك ممممممألل اممممممام
(ع
وارتجعمممممت ممممممك دوم دفممممم ممممممك ه مممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بسممممم ص امممممدم
فا ة الر يد؛
ممممممفر وبممممممدوم ع نشمممممماط لمممممممدة  90مممممممما
(ب ذا ممممممام ر مممممميد حسممممممابك
متتالية عو ع ر؛
ذا مممممام حسمممممابك حتممممم ا ممممم ر ممممميد عهمممممك ممممممك الحمممممد األدنممممم ل ر ممممميد
(
مممممم امممممدم ويممممم د نشممممماط مممممألل ت ممممم الفتمممممرة التممممم حمممممددلا ال ممممم األل ممممم
الك ت مك وهت آل ر؛
(د ذا تممممم لغمممممار ت شممممميء حسمممممابك بسممممم ص امممممدم ال شممممماط ولمممممك مع مممممأل ل فتمممممرة
الت هد حددلا ال األل الك ت مك وهت آل ر؛
(لي ذا ت ممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت عممممممرا ممممممك محكممممممة عو سممممم ة ت صيميمممممة
ل ممممما وأ مممممة ه ممممما ية فممممم دولمممممة اإلممممممارات العربيمممممة المتحمممممدة ت مممممص م ممممما
ال يام بول ؛
(و ذا لمممممم تعممممممد م يممممممما فمممممم دولممممممة اإلمممممممارات العربيممممممة المتحممممممدة عو م اط مممممما
تيا.
(م ذا اات مممممد ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،المممممو تصمممممر بشمممممكك مع ممممم ل ،عنكممممم
تصرفت ب ر ة احتيالية عو غير نل ة
ذا تمت ادانتك باأحتيال؛
(

رس م.
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(ط ذا مممممت فممممم حالمممممة مممممرت ل ممممموا الشمممممروط واألحكمممممام عو ع اتفاهيمممممة ع مممممر
م رمة م ال األل الك ت ؛
ذا لمممم ت مممم  ،ا ممممد ال ممممص ،بتلو ممممد ال مممم األل مممم الكمممم ت بمممم مع مممممات
(
عو وثمممممما تتع مممممم بكمممممم و عو بحسممممممابك والتمممممم جممممممص اأحتفممممممال ب مممممما وف مممممما
ل مممممم انيك المعممممممم ل ب مممممما و عو سياسممممممات ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت عو وف مممممما
ال األل الك ت ؛
لما
(ك ذا همت بتلو د ال األل الك ت بمع مات غير حيحة؛
(ل ا مممممدما مممممر ال ممممم األل ممممم الكممممم ت عنممممم ممممممك ال مممممرور ال يمممممام بمممممول ،
لم غسك األم ال؛
(م لم اأحتيال؛
(م فمممممم حالممممممة هيممممممام ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت بتع يمممممم حسممممممابك عو افمممممم عو
تجميدا عو تع ي .
ذا انمممممممت ل ممممممماك ع عسممممممم اب مممممممحيحة ع مممممممر تجعمممممممك ال ممممممم األل ممممممم
(
الك ت ر عن مك ال رور ال يام بول .
 3-13الحسابات غير النشطة:
هل يجوز التعامل مع حسابكم على أ ه غير شط؟
1-3-13
 جممممممم م ل ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت لغمممممممار تفعيمممممممك حسمممممممابك واتخممممممماذ اإليمممممممرار
الم اسص حسص ال رورة لحما ة األم ال الم ي دة في ذا:
(ع لممممم تجمممممر ع معمممممامألت ممممممك مممممألل حسممممماباتك ل فتمممممرة التممممم همممممد حمممممددلا
ال األل الك ت مك وهت آل ر؛
(ب ذا ل كك ال األل الك ت ا ا ب حد ا ام ل .
 ا مممممدما كممممم م حسمممممابك غيمممممر نشمممممء ،حممممم ل ممممم األل ممممم الكممممم ت التعاممممممك مممممم
ع م ممممممالق واردة فمممممم حسممممممابك بمممممم طر ممممممة مسممممممم ب مممممما بم يممممممص ال مممممم انيك
المعم ل ب ا ولوا الشروط واألحكام.
 4-13حقوق اإل هاء وسبل جبر الضرر األخرى:
متى يجوز للبنك األهلي الكويتي إ هاء عالقته معكم؟
1-4-13
 باإلضممممافة لمممم ع ح مممم ت ن ممممار ع ممممر هممممد تمتمممم ب مممما ال مممم األل مممم الكممممم ت
بم يمممممممص لممممممموا الشمممممممروط واألحكمممممممام ،حممممممم ل ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت ن مممممممار
األهتممممم معكممممم ذا انت كمممممت ع ممممما ممممممك التلامممممماتك فيمممممما تع ممممم بممممم امممممر ممممممك
امممممممرو ال ممممممم األل ممممممم ال كممممممم ت ولممممممموا الشمممممممروط واألحكمممممممام و عو ع ممممممممك
سياسمممممممات ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت  ،لمممممممك تحممممممممك ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت
المسمممممممؤولية امممممممك ع التممممممملام شممممممم ممممممممك ن مممممممار األهتممممممم معكممممممم وت تلمممممممم م
ال األل الك ت اك ع التلام ش اك لوا اإلن ار.
بتع
2-4-13

متى يجوز للبنك األهلي الكويتي إ هاء عالقته معكم؟
 فممممم حالمممممة ن مممممار ع امممممر ممممممك امممممرو ال ممممم األل ممممم الكممممم ت عو مممممرهك
ل ممممممموا الشمممممممروط واألحكمممممممام ،حممممممم ل ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت وف ممممممما ل ممممممم انيك
المعمممممم ل ب ممممما ممارسمممممة ع ممممممك ح ممممم ت اإلن مممممار و عو و الت فيمممممو التممممم تمتممممم ب ممممما
ات بم يص لوا األحكام والشروط.
والم ال ة بكافة التع
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5-13
1-5-13

الظروف غير المتوقعة:
هةةةةةل يتحمةةةةةةل البنةةةةةةك األهلةةةةةةي الكةةةةةةويتي المسةةةةةؤولية عةةةةةةن أي التةةةةةةزام ينشةةةةةةأ مةةةةةةن
ظروف تقع خارج طاق سيطرته؟
 لمممممك تحممممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت المسمممممؤولية امممممك ع التممممملام شممممم امممممك ع
لرو غير مت هعة عو ع لرو ع ر ت ار ن ات سي رت .

سريان البنود والشروط بعد اإل هاء أو اإل تهاء:
6-13
مةةةةةاذا يحةةةةةدث عنةةةةةدما يةةةةةتم الغةةةةةاء أو ا تهةةةةةاء أو إ هةةةةةاء اسةةةةةتخدامكم لعةةةةةروض البنةةةةةك
1-6-13
األهلي الكويتي؟
مممممراحة ا ممممم مممممأل ذلممممم  ،فممممم م لغمممممار عو
مممممما لممممم افممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
انت مممممار عو ن مممممار ع امممممر ممممممك امممممرو ال ممممم األل ممممم الكممممم ت لمممممك مممممؤثر ا ممممم ع
ح ممممممم ت (بمممممممما فممممممم ذلممممممم حمممممممد المسمممممممؤولية عو اسمممممممت ارات التلاممممممممات ال ممممممم األل ممممممم
الكممممم ت عو التلاممممممات مسمممممتح ة ه مممممك ذلممممم اإللغمممممار عو اإلن مممممار ولمممممك مممممؤثر ا ممممم ممممممك
لممممممموا الشمممممممروط واألحكمممممممام التممممممم صمممممممد ب ممممممما (سممممممم ار بشمممممممكك مممممممر عو ضمممممممم
السر ام بعد اإللغار عو اإلنت ار عو اإلن ار.
 -14اللغة:
 1-14مةةةةةةاذا يحةةةةةةدث إذا كةةةةةةان هنةةةةةةاك تعةةةةةةارض بةةةةةةين الةةةةةةنص العربةةةةةةي واإل جليةةةةةةزي فةةةةةةي هةةةةةةذه
الشروط واالحكام؟
تممممممت مممممياغة الشمممممروط واألحكمممممام بمممممال غتيك العربيمممممة واإلنج يل مممممة ،.فممممم حالمممممة ويممممم د
ع تعممممممممار عو ت مممممممماه عو ممممممممتأل فمممممممم التفسممممممممير بمممممممميك ال سممممممممختيك اإلنج يل ممممممممة
والعربيممممة مممممك لمممموا الشممممروط واألحكممممام ،فمممم م ال سممممخة العربيممممة لمممم التمممم تسمممم د ،وممممم
ذلممممم  ،ذا تممممم ال صمممممر فممممم ع نممممملا بيممممم ك وبممممميك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت فممممم المحكممممممة
عو فممممم ع ي مممممة تسممممم ة م امامممممات بحيممممم تكممممم م لغمممممة اإليمممممرارات بممممم لغمممممة ع مممممر
غير ال غة العربية ا د و تس د ال سخة اإلنج يل ة مك لوا الشروط واألحكام.
 -15عدم التخلي:
 1-15مةةةةةةاذا يحةةةةةةدث إذا لةةةةةةم يمةةةةةةارس البنةةةةةةك األهلةةةةةةي الكةةةةةةويتي أي مةةةةةةن حقوقةةةةةةه أو تعويضةةةةةةاته
ضدكم أو تأخر في القيام بذلك؟
 لممممممك ممممممت تفسممممممير ع مسممممممار تعامممممممك عو ع تمممممم ير عو غفممممممال فمممممم ممارسممممممة ع
متمممممما ل مممممم
ا مممممم عنمممممم ت ممممممامل اممممممك ع حمممممم عو تعمممممم
حمممممم عو تعمممممم
األل الك ت .
 -16القا ون الحاكم واالختصاص القضائي:
 1-16ما هي القوا ين التي تحكم العالقة بينكم وبين البنك األهلي الكويتي؟
تخ ممممم لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام وع التلاممممممات غيمممممر تعاهد مممممة ت شممممم ا ممممما عو تتع ممممم
ب مممممما ل مممممم انيك اأتحاد ممممممة لدولممممممة اإلمممممممارات العربيممممممة المتحممممممدة و لمممممم محكمممممممة اإلمممممممارة
ذات الص ة.
الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج:
الحسابات الجارية:
-1
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ما هي الميزات أو القيود المفروضة على حسابكم الجاري؟
 مك عيك امتألك حساب يار  ،جص ا يك :
 oعم تك م عحد م اط دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 oعم تك م مك م اط دول مج التعاوم الخ يج ؛ عو
 oحا ك ا ت يرة هامة سار ة المفع ل
 فمممم حممممال عنمممم بعممممد بممممول ال مممم األل مممم الكمممم ت ي مممم د مع لممممة لألتصممممال بكمممم
ا ا انك فاات د ب نك :
 oمممممممك ممممممم اط دول مج مممممم التعمممممماوم الخ يجمممممم عو مممممممك ممممممم اط دولممممممة
اإلمممممممارات العربيممممممة المتحممممممدة ولمممممم تعممممممد م يممممممما بشممممممكك دا مممممم فمممممم دولممممممة
اإلمممممممارات العربيممممممة المتحممممممدة ،عو عنمممممم أ تحمممممممك ت مممممميرة هامممممممة سممممممار ة
المفع ل ف دولة اإلمارات العربية المتحدة،
ف يجمممممم م ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت  ،دوم المسمممممما بح همممممم  ،تح ممممممك حسممممممابك الجممممممار
لممممم حسممممماب تممممم فير ،وت افممممم بم ي ممممم ا ممممم تح مممممك حسمممممابك الجمممممار لممممم حسممممماب
ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ل يمممممام بممممم
تممممم فير فممممم األحممممم ال الممممممو رة عامممممألا وتفممممم
يممممممرارات ضممممممرور ة إلنفمممممماذ التح ممممممك ،و شمممممممك لمممممموا ا مممممم سمممممم يك الم ممممممال أ الحصممممممر
فمممممممت و غمممممممألت ع حسممممممماب و يمممممممرار ع معمممممممامألت ممممممممك حسمممممممابك الجمممممممار  ،مممممممول
ت اف مممممم م ا مممممم بممممممرار ذمممممممة ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت مممممممك ع مسممممممؤولية ت شمممممم اممممممك
تح ك حسابك الجار بم يص لوا الصرو .

2-1





ما هي الميزات أو القيود المفروضة على حسابكم الجاري؟
الحسابات الجار ة ل حسابات أ تح فا دة حسص عنصمة ال المر ل .
م ممممم ب مممممم ك اأحتفمممممال بر ممممميد حمممممد عدنممممم  3,000درلممممم ممممممارات لتج مممممص رسممممم م
الحد األدن ل ر يد ال الغة  25درلما ماراتيا ف الش ر.
مك ك ط ص دفتر يكات.
مك ك الت دم ب ص ل حص ل ا ب اهة الخص الم ا ر .

مممممت مممممراد ع ميممممملات ع مممممر تتع ممممم بالحسممممماب الجمممممار (بمممممما فممممم ذلممممم ع مميممممملات محمممممددة
ا الم ه اإللكترون .
-2
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حسابات التوفير:
ما هي الميزات أو القيود المفروضة على حساب التوفير الخاص بكم؟
مك ك الت دم ب ص ل حص ل ا ب اهة الخص .
أ تحصك ف حساب الت فير ا دفتر يكات.
حمممممدد ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،وف ممممما لت مممممد را الم فمممممرد ،امممممدد حسمممممابات التممممم فير التممممم
مك ك فتح ا.
م مممممم ب ممممممم ك اأحتفممممممال بر مممممميد حممممممد عدنمممممم  3,000درلمممممم مممممممارات لكممممممك حسمممممماب
ت فير وستك م المميلات األ ر مت فرا ف ك فر مك فرو ال .
حسابات الت فير تح فا دة.
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هل بإمكا كم إجراء سحوبات من حساب التوفير؟
 مك ك يرار سح بات مك حساب الت فير.
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حسابات الودائع ألجل:
مةةةةةةا هةةةةةةي الم ميةةةةةةزات أو القيةةةةةةود المفروضةةةةةةة علةةةةةةى حسةةةةةةاب الوديعةةةةةةة ألجةةةةةةل الخةةةةةةاص
بكم؟
 ال د عة أليك ل دا م ق محدد لفترة محددة بسعر فا دة ثابت.
 تفا ممممميك الحمممممد األدنممممم ل ر ممممميد الم ممممم ب لفمممممت حسممممماب ود عمممممة محمممممددة األيمممممك
وع ميممممملات ع مممممر تتع ممممم ب ممممما (بمممممما فممممم ذلممممم ع ميممممملات محمممممددة سمممممتك م
متاحة ف ك فر مك فرو ال .
 ا ممممممد فممممممت حسمممممماب ود عممممممة أليممممممك سيصممممممدر ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت ت يممممممدا
ضممممم الم مممممق األساسممممم ل د عمممممة أليمممممك والممممممدة المتفممممم ا ي ممممما ومعمممممدل الفا مممممدة
المتف ا ي المستح الدف ألل مدة ال د عة.
 أ مك ك يرار مدف اات مك حساب ال د عة أليك الخاص بك .
 أ مكممممم ك م مممممادة عو ن ممممماص م مممممق اإل مممممدا فممممم حسممممماب ال د عمممممة األيمممممك مممممألل
المممممدة المتفمممم ا ي مممما ،ا مممم الممممرغ مممممك ذلمممم مكمممم ك فممممت اممممدة حسممممابات ودا مممم
األيك.
 جمممممص عم كممممم م لمممممد ك حسممممماب مممممر ممممممك ال ممممم المممممو
الك ت مك وهت آل ر ط ال المدة المتف ا ي ا ل د عة أليك.

2-3

حمممممددا ال ممممم األل ممممم

كيف يتم احتساب الفائدة على حساب الوديعة ألجل؟

 سممممم تتح ممممم الفا مممممدة ا ممممم ال د عمممممة أليمممممك بشمممممكك ممممم م وسممممميت احتسممممماب ا بالسمممممعر
السممممما د المممممو مممممت تحد مممممدا ل ممممممدة المتفممممم ا ي ممممما ل د عمممممة أليمممممك و مممممت ضمممممافت ا لصمممممال
حسممممممابك ا مممممم ال حمممممم الم صمممممم ص ا يمممممم فمممممم ال ممممممم ذ الخمممممماص بحسمممممماب ال د عممممممة
المحددة المدة.
 لممممممك تممممممؤثر الت ممممممات فمممممم عسممممممعار السمممممم ت المحممممممددة لفا ممممممدة ال دا مممممم ا مممممم األسممممممعار
المحددة والم ة ا ال د عة أليك طي ة مدة ال د عة.
 3-3هل بإمكا كم إجراء سحوبات جزئية من حساب الوديعة ألجل الخاص بكم؟
 أ مك ك يرار ام يات سحص يل ية مك حساب ال د عة أليك.
 4-3ماذا يحدث إذا قمتم بسحب الوديعة ألجل قبل هاية المدة المتفق عليها؟
 فممممم حالمممممة هيمممممامك بالحصممممم ل ا ممممم د عمممممة أليمممممك لمممممد ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،فممممم م
التممممملام ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بسمممممداد ال د عمممممة سي شممممم فممممم تمممممار اأسمممممتح ات ،جممممم م
ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت  ،وف مممممما لت ممممممد را الم فممممممرد ،الم اف ممممممة ا مممممم ام يممممممات السممممممحص
الم كممممممر ل د عممممممة أل يممممممك مممممممما سمممممميجع ا اضممممممعة لسممممممعر فا ممممممدة عهممممممك ولرسمممممم السممممممحص
ال م كمممممر ا ممممم ال حممممم المممممو حمممممددا ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ممممممك وهمممممت آل مممممر (والمممممو
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جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت
الدف لك .

صمممممم ممممممك الم مممممق األساسممممم لممممم د عتك أليمممممك ه مممممك

 فممممم حالمممممة م اف مممممة ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ا ممممم دفممممم الفا مممممدة ا ممممم ال د عمممممة أليمممممك
جع مممممما ذلمممممم بممممممدوم فا ممممممدة عو
الخا ممممممة بكمممممم ه ممممممك اسممممممتح ات لمممممموا ال د عممممممة ،فسمممممم
بفا مممممدة عهمممممك وف ممممما لسياسمممممات ال ممممم األل ممممم الكممممم ت وفمممممر رسممممم م السمممممحص الم كمممممر
ا مممم ال حمممم الم صمممم ص ا يمممم مممممك ه ممممك ال مممم األل مممم الكمممم ت مممممك وهممممت آل ممممر ،فمممم
حالمممممة السمممممحص الم كمممممر لم مممممك لممممموا ال د عمممممة أليمممممك ف يجمممممص ا ممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
صمممممم ع فا ممممممدة مدف اممممممة مسمممممم ا ورسمممممم م السممممممحص الم كممممممر مممممممك الم ممممممق األساسمممممم
ل د عمممممة أليمممممك الخا مممممة بكممممم عو ممممممك ع ممممممك حسممممماباتك األ مممممر لمممممد ال ممممم األل ممممم
الك ت وف ا لت د را الم فرد.
5-3

ماذا يحدث عند ا تهاء المدة المتفق عليها للوديعة ألجل؟

 مممممما لممممم ت مممممم م ب مممممدار تع يممممممات لممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بخمممممأل ذلممممم  ،سمممممي م
ال مممم األل مممم الكمممم ت فمممم ن ا ممممة ال د عممممة أليممممك بممممدف الم ممممق األساسمممم مممممك ال د عممممة
أليممممك ممممم ع فا ممممدة مسممممتح ة م لمممم تكممممك هممممد دفعممممت مسمممم ا لمممم الحسمممماب الممممو تمممم مممممك
ألل تح ك ال د عة أليك.
 ب مكمممممانك تجد مممممد ال د عمممممة أليمممممك (مممممم الفا مممممدة المتح مممممة لممممم ف
ف تار التجد د اك طر :
الم
ممممار ال مممم األل مممم الكمممم ت ه ممممك مممم م امممممك ا مممم األهممممك مممممك انت ممممار مممممدة
(ع
ال د عة أليك؛ عو
(ب الت ممممممدم ب ممممممص التجد ممممممد الت مممممما ل د عممممممة أليممممممك فمممممم ممممممك حالممممممة باسممممممتخدام
ال م ذ ذ الص ة.
الممممممدة وبالسمممممعر السممممما د
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استخدام حسابكم:
اإليدا في الحساب
-4
 1-4كيف تود في حسابكم؟
 مكممممك يممممرار اإل ممممدااات فمممم حسممممابك بعممممدة طممممرت بممممما فمممم ذلمممم ممممدا ال مممم د
عو الشممممممميكات فممممممم عحمممممممد الفمممممممرو  ،سمممممممي م ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت بتلو مممممممد
حسمممممابك بالم مممممالق ال د مممممة عو الشممممميكات التممممم تممممم ا مممممداا ا مممممم مرااممممماة ال ممممم ا
األ ر ل وا الشروط واألحكام.


جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،حسمممممص ت مممممد را ،تلو مممممد واضمممممافة ع م مممممق مممممت
داا مك ه ك طر ثال ل حسابك .

 هممممممد أ تممممممتمكك مممممممك سممممممحص عو ال
بس ص:
ممارسة ال األل الك ت ح ف الم ا ة ضد ؛
(ع
م بالدف .
عتعاب ومصار ال الو
(ب
هي د الصر .
(
ال هت الألمم لم ا ة الم ق الم د بالكامك؛ و عو
(د
م باإل دا .
ا ال ر الو
ع هي د ع ر ت
(لي

مممممم ل لمممممم ال يمممممممة الكام ممممممة ل م ممممممق الممممممم د

 فمممم حالممممة ضممممافة ع عممممم ال اممممك طر مممم الخ مممم لمممم حسممممابك بسمممم ص مممم عو
مممممك فممممم الكم يممممم تر عو ممممم ف ممممم عو بشمممممر عو ممممم فممممم نصمممممام الم ا مممممة عو
أل سممممم ص مممممر ،حممممم ل ممممم األل ممممم الكممممم ت (وتف ضممممم ن بالخصممممم ممممممك
حسممممممابك (و فمممممم حالممممممة اممممممدم فا ممممممة الر مممممميد فمممممم حسممممممابك تف ضمممممم م ال مممممم
بالسمممممممحص ا ممممممم المكشممممممم ويعمممممممك حسمممممممابك ممممممممد ك  ،ولمممممممك تحممممممممك ال ممممممم
األل الك ت المسؤولية اك ع التلام ش مك ذل الحد .
2-4

هةةةةةةةل بإ مكةةةةةةةا كم تخصةةةةةةةيص أو فةةةةةةةرض عةةةةةةةبء عةةةةةةةن طريةةةةةةةق ضةةةةةةةمان علةةةةةةةى أمةةةةةةةوالكم
المودعة في حسابكم؟
أ جممممم م لكممممم الت مممممامل امممممك عو فمممممر امممممصر لصمممممال ع طمممممر ثالممممم امممممك طر ممممم
م ممممممالق ضمممممممام ممممممت ا ممممممداا ا مممممممك همممممم ك عو ممممممت اأحتفممممممال ب مممممما فمممممم حسممممممابك  ،ولممممممك
عتر ال األل الك ت با ايرار مك لوا ال يك.
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إجراء السحوبات من الحساب:
كيف تجري السحوبات من حسابكم؟
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 أ جممممم م يمممممرار ام يمممممات السمممممحص أ ممممممك األمممممم ال المتممممم فرة ل سمممممحص ممممممك الحسممممماب
الم يمممممدة فممممم حسمممممابك وهمممممد تمممممت
(مممممما لممممم كمممممك لمممممد ك ميممممملة السمممممحص ا ممممم المكشممممم
ام يات السحص:
ن دا بالدرل اإلمارات عو ب ام ة ع ر أل الدرل اإلمارات ؛
(ع
(ب ب ار ا تع يماتك ل ال األل الك ت بدف األم ال عو تح ا؛
بال سممممممم ة ل حسمممممممابات الجار مممممممة ،همممممممد تمممممممت السمممممممح بات م ابمممممممك ممممممميكات مكت بمممممممة
(
بالصيغة الت حددلا ال األل الك ت ؛ و عو
بال سمممممم ة لحسممممممابات التمممممم فير ،ا ممممممد ت ممممممد ال ممممممص باسممممممتخدام ع نممممممم ذ حممممممددا
(د
ال األل الك ت ل وا الغر .
-5

هل بإمكا كم إجراء سحوبات بالعمالت األجنبية من حسابكم؟
ب مكمممممانك سمممممحص األمممممم ال ممممممك حسمممممابك واسمممممت دال ا بعم مممممة عي يمممممة فممممم عحمممممد الفمممممرو
(بسمممممعر الصمممممر السممممما د وذلممممم رل ممممما بتممممم افر العم مممممة ذات الصممممم ة فممممم ذلممممم الفمممممر ،
ممممدم ال مممم األل مممم الكمممم ت لمممموا الخدمممممة وف مممما لت ممممد را وهممممد ممممت ت يمممم الرسمممم م ا مممم
ال ح الم ص ص ا ي ف يدول الرس م و المصار .

تحويل األموال من حسابكم؟
-6
 1-6كيفية اجراء الحواالت المالية؟
 مك ك يرار تح ك األم ال اك طر :
تع يمات الخدمات المصرفية ا ر اإلنترنت؛
(ع
ممممممدار عمممممممر دا مممممم مممممممك همممممم ك لمممممم ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت لت فيممممممو ام يممممممات
(ب
تح ك األم ال ا فترات مم ية محددة مس ا؛
ممممما ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
اسمممممتكمال ع نمممممم ذ عو طر مممممة رسمممممالة ع مممممر
(
ل وا الغر ؛
 ا مممم المممممرغ ممممممما ورد عامممممألا ،جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت ممممممك وهمممممت آل مممممر ووف ممممما
لت مممممممد را الم فمممممممرد ،ت ييمممممممد همممممممدرتك ا ممممممم يمممممممرار تحممممممم ألت األمممممممم ال فممممممم اسمممممممتمارة
محمممممددة عو طر مممممة معي مممممة ب مممممار ا ممممم م فكممممم الشخصممممم عميمممممك عو وف ممممما لعمممممر ال ممممم
األل ممممم الكممممم ت المممممو تع مممممم بممممم تح مممممك األمممممم ال عو أل سمممممم ص مممممر مممممراا ال مممممم
األل الك ت م اس ا.
 2-6ماذا لو أن المستفيد في بلد آخر؟
 ذا مممممممام حسممممممماب المسمممممممتفيد مممممممار دولمممممممة اإلممممممممارات العربيمممممممة المتحمممممممدة ،ولتج مممممممص
التمممممم ير و عو ريمممممما األممممممم ال و عو فممممممر الرسمممممم م ذات الصمممممم ة هممممممد ممممممص ممممممم ك
ال األل الك ت ت د تفا يك حساب المستفيد ف ذل ال د.
 3-6ما هي القيود التي يجب عليكم اداركها عند تحويل األموال؟
 تحممممممم ألت األمممممممم ال بشمممممممكك امممممممام همممممممد أ مممممممت ارياا ممممممما بمجمممممممرد يرا ممممممما،ت ا ممممممم
امممممات ك مسمممممؤولية الت مممممد ممممممك ت مممممد مع ممممممات دهي مممممة فممممم تع يمممممماتك ممممممك عيمممممك تج مممممص
ع تحمممممم ألت ماليممممممة غيممممممر م صمممممم دة ،.عتمممممممد ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت ا مممممم يميمممممم
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المع ممممممات الم دممممممة ممممممك هممممم ك فيمممممما تع ممممم بتحممممم ألت األمممممم ال (بمممممما فممممم ذلممممم ع
تفا ممممممميك امممممممك حسممممممماب المسمممممممتفيد وسممممممم تتحممممممممك مسمممممممؤولية ع ع مممممممار فممممممم ع
بيانات ت دم ا ل ال األل الك ت .
 ا مممممم الممممممرغ مممممممك عم ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت سممممممي ول الج مممممم د المع لممممممة لت فيممممممو ع
تع يمممممممممات ل همممممممم الممممممممدف  ،اأ عم ال مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت لممممممممك تحمممممممممك المسممممممممؤولية
اإلفمممممرا امممممك األمممممم ال فممممم حالمممممة امممممدم هدرتممممم ا ممممم وهممممم المممممدف (وت مممممر بممممم م ال ممممم
األل مممممم الكمممممم ت هممممممد ممممممتمكك ف ممممممء ا مممممم اسممممممترداد األممممممم ال مممممممك ممممممألل م اف ممممممة
المستفيد .
 سممممممتت معالجممممممة ط ممممممص تح ممممممك األممممممم ال فمممممم تممممممار التح ممممممك الممممممو تختارونمممممم عنممممممت ،
ت فيمممممو تح مممممك األمممممم ال (ولمممممك كممممم م
جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت تممممم ير عو رفممممم
ف الحاأت التالية:
مسؤوأ اك ع التلام ش اك لوا الت ير عو الرف
ادم وي د عم ال افية ف حسابك ؛
(ع
(ب فممممم حمممممال عم تح مممممك األمممممم ال تجممممماوم ع حمممممد حمممممددا ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
مك وهت آل ر؛
ويمممممم د سمممممم ص لممممممد ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت  ،وف مممممما لت ممممممد را الم فممممممرد ،جع مممممم
(
عت مممممممد بممممممم م تح مممممممك األمممممممم ال سمممممممي ت عو همممممممد خمممممممرت ال ممممممم انيك السمممممممار ة عو
سياسات ال األل الك ت ؛
امممممدم السمممممما ل ممممم األل ممممم الكممممم ت ال يمممممام بمممممول التح مممممك بم يمممممص ال ممممم انيك
(د
المعم ل ب ا عو سياسات ال األل الك ت ؛
(لي ويممممم د سممممم ص لمممممد ال ممممم األل ممممم الكممممم ت لألات ممممماد بممممم م حسمممممابك همممممد كممممم م
اضمممممعا لسممممم ر اأسمممممتخدام عو غسمممممك األمممممم ال عو نشممممماط احتيمممممال (عو فممممم حمممممال
اأ ت اا ف ذل ؛
لممممم مممممت ت مممممد يميممممم المع ممممممات الألمممممممة إل ممممممال تح مممممك األمممممم ال (بمممممما فممممم
(و
ذل المع مات الم بة مك ه ك ال المدف ألمرا عو ال س ار ؛
ذا مممممام م بممممما ممممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت اأمت مممممال ألممممممر المحكممممممة عو ع
(م
ه انيك معم ل ب ا عو سياسات ال األل الك ت ؛
ذا هممممممممت ب مممممممدار تع يممممممممات لممممممم ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت ب هممممممم تح مممممممك
(
األم ال؛
ذا ام حساب المستفيد غير محتفظ ل لد ال المدف ألمرا.
(ط
ذا انممممممت تفا مممممميك حسمممممماب المسممممممتفيد لممممممد ال مممممم عو الفممممممر المممممممدف ألمممممممرا
(
ليست ضمك نصام الم ا ة؛
ل ت تلم ب وا الشروط واألحكام؛
(ك
فممممم حمممممال ويممممم د ع عسممممم اب تمممممؤد لممممم عو تسمممممال فممممم التممممم ير عو المممممرف
(ل
الممممممممو تحمممممممممك مسممممممممؤوليت ال مممممممم المممممممممدف ألمممممممممرا عو ع وسمممممممميء عو ال مممممممم
المراسك؛ و عو
ويممممم د ع لمممممرو غيمممممر مت هعمممممة عو ع لمممممرو ع مممممر اريمممممة امممممك ن مممممات
(م
سي رة ال األل الك ت .
 لممممممك تحمممممممك ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت المسممممممؤولية اممممممك ع التمممممملام وت ممممممروم بالم اف ممممممة
ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت واممممممدم تحمي مممممم المسممممممؤولية اممممممك ا التمممممملام
ا مممممم تعمممممم
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شممممم ممممممك امت مممممال ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بتع يمممممماتك بمممممما فممممم ذلممممم تع يممممممات ت فيمممممو عو
ممممما ع تح مممممك لألمممممم ال (بمممممما فممممم ذلممممم ع تممممم ير عو رفممممم أل تح مممممك عمممممم ال
نا مممممم مممممممك الصممممممرو الم صمممممم ص ا ي مممممما فمممممم الف ممممممرة عاممممممألا عو اممممممك ع التلامممممممات
المممممممو ر
ضممممممر ية نا مممممم ة اممممممك تح ممممممك األممممممم ال  ،وتج مممممما ل شمممممم شمممممممك التعمممممم
نفممممممما المسمممممممؤولية امممممممك ع تكمممممممالي تح مممممممك اممممممممألت ورسممممممم م المراسممممممم ة ورسمممممممم م
ال ت ييممممممم أل مممممممر والرسممممممم م اإلدار مممممممة والتكمممممممالي والخسممممممما ر األ مممممممر فيمممممممما تع ممممممم
بتح ك األم ال الخاص بك .
 جممممممص ا مممممميك الت ممممممد مممممممك عم حسممممممابك حتمممممم ا مممممم عممممممم ال افيممممممة ه ممممممك يممممممرار ع
تحمممممم ألت لألمممممممم ال ،ذا تجممممممماوم حسمممممممابك  ،أل سمممممم ص ممممممممك األسممممممم اب ،حمممممممد السمممممممحص
المحممممممدد لمممممم نتيجممممممة أل تح ممممممك لألممممممم ال ،فسممممممتك م مسممممممؤوأ اممممممك السممممممداد الفمممممم ر
أل م ق سحص است ا ما د اك الحد بما ف ذل ع رس م م ة.
 ت ممممممرووم و تتع ممممممدوم بمممممم م ع تحمممممم ألت لألممممممم ال ت ن مممممما عنممممممت (عو مر ممممممحك لممممممك
ت ت ممممممم ع هممممممم انيك معمممممممم ل ب ممممممما عو لممممممموا الشمممممممروط واألحكمممممممام عو ع ممممممممك سياسمممممممات
ال األل الك ت .
 همممممد تصمممممك بكممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت لت يمممممد ل مممممة المسمممممتفيد ممممممك تح مممممك األمممممم ال
والتح مممممم م مممممما (وع تعممممممد ألت ت ممممممرع ا مممممم بيانممممممات المسممممممتفيد مممممممك تح ممممممك األممممممم ال
هدما ف التح ك.
ه ك الم
 حممممتفظ ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،فممممم تمممممار الممممدف  ،بمممممالح فممممم تحد مممممد عول مممممة ط مممممات
تح ممممممك األممممممم ال ،وف مممممما لت ممممممد را الم فممممممرد ،م ابممممممك ع ط ممممممات دفمممممم ع ممممممر م دمممممممة عو
ع ترتي ممممممات دفمممممم ع ممممممر ها مممممممة ممممممم ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت  ،حمممممم ل مممممم األل مممممم
الكمممممممم ت اممممممممدم ت فيممممممممو تح ممممممممك األممممممممم ال ذا ممممممممام عت ممممممممد ،بعممممممممد تحد ممممممممد عول ممممممممة
المدف اات ،عم حسابك هد ص مكش فا.
 تحمممممم ألت األممممممم ال ليسممممممت ف ر ممممممة ،هممممممد سممممممتغرت األمممممممر اممممممددا مممممممك ع ممممممام العمممممممك
(مسمممممت م ممممما ع مممممام الع مممممك الرسممممممية فممممم دولمممممة اإلممممممارات العربيمممممة المتحمممممدة وال مممممد
يد في حساب المستفيد حت ست المستفيد ت األم ال.
الو
 لممممممك كمممممم م ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت طرفمممممما فمممممم ع استفسممممممارات عو نلااممممممات مممممممك ع
ن هد ت ش بي وبيك المستفيد.
 لمممممك تحممممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت المسمممممؤولية امممممك ع التممممملام شممممم ممممممك ع تممممم ير عو
فشمممممممك عو ع مممممممار عو عويممممممم هصممممممم ر ع مممممممر فممممممم ت فيمممممممو عو معالجمممممممة عو ممممممممال ع
تح مممممممممك لألمممممممممم ال عو ح المممممممممة عو سمممممممممحص عو دفممممممممم عو ع معام مممممممممة ع مممممممممر نتيجمممممممممة
لتصرفات ع طر ثال (بما ف ذل ع ب وسيء .
يمممممما بمممممم ترتي ممممممات وتغييممممممرات عو ت ييممممممك عو
 جممممممص بممممممألن ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت
تعمممممد ك عو لغمممممار ألممممممر دفممممم دا ممممم و جمممممص ت مممممد ذلممممم اأ مممممار ه مممممك تمممممار الت فيمممممو
ب هت ا .
32
الخدمات المصرفية لألفراد – اإلمارات العربية المتحدة
الشروط واألحكام

 ذا ممممما م ال ممممم األل ممممم الكممممم ت غيمممممر همممممادر ا ممممم ت فيمممممو ثمممممأل دفعمممممات متتاليمممممة بسممممم ص
امممممدم فا مممممة األمممممم ال فسممممميت التعاممممممك مممممم األممممممر المممممدا ا ممممم عنممممم م غممممم دوم الحايمممممة
لأ ار.
 4-6ماذا لو تم رفض تحويل األموال من قبل البنك المدفو ألمره؟
 ذا تمممممم رفمممممم تح ممممممك األممممممم ال الخمممممماص بكمممممم مممممممك ه ممممممك ال مممممم المممممممدف ألمممممممرا أل
سممممم ص ممممممك األسممممم اب ،فسممممميت ريممممما األمممممم ال بسمممممعر الصمممممر فممممم تمممممار اإللغمممممار،
باإلضمممممممافة لممممممم ذلممممممم سممممممم تتحم ممممممم م المسمممممممؤولية م فمممممممرد ك امممممممك ع تكمممممممالي عو
سممممممما ر عو مصمممممممار تح مممممممك ل عممممممممألت عو رسممممممم م مراسممممممم ة عو مصمممممممار دار مممممممة
وع تكممممممممممالي عو رسمممممممممم م عو سمممممممممما ر ع ممممممممممر فيممممممممممما تع مممممممممم بتح ممممممممممك األممممممممممم ال
المرف ض .
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هةةةةةةل بإمكةةةةةةان البنةةةةةةك األهلةةةةةةي الكةةةةةةويتي محاولةةةةةةة تنفيةةةةةةذ تحويةةةةةةل األمةةةةةةوال بعةةةةةةد تةةةةةةاريخ
التحويل أو بعد تاريخ ا تهاء أمر الدفع الدائم:
ذا لممممم تكمممممك لمممممد ك عمممممم ال افيمممممة فممممم حسمممممابك فممممم تمممممار التح مممممك ،وبغممممم ال صمممممر
امممممك ع ممممم ر ممممممو ر فممممم لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام ،جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت
دوم عم تحممممممممك ع مسمممممممؤولية ممممممممك ع نممممممم  ،محاولمممممممة ت فيمممممممو تح مممممممك األمممممممم ال بعمممممممد
تمممممار التح مممممك عو بعمممممد تمممممار انت مممممار األممممممر المممممدا الخممممماص بكممممم  ،ا ممممم المممممرغ ممممممما
م ال بتح ك األم ال أ ذا ام لد ك عم ال افية ف حسابك .
س

-7
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الشيكات:
كيف تحصلون على دفتر الشيكات؟
جمممممص عم كممممم م لمممممد ك حسممممماب يمممممار ل حصممممم ل ا ممممم دفتمممممر ممممميكات ،ذا تممممم تغييمممممر
حسابك الجار ل حساب ت فير فسيت لغار دفتر الشيكات الخاص بك .

 2-7متى يتم قيد الشيك المود لدى البنك األهلي الكويتي في حسابكم؟
 ممممممدم ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت ممممممدمات تحصمممممميك ا لشمممممميكات نيابممممممة امممممم ك وبم يممممممص
تع يماتك ،.هد ت ت ي رس م ا لوا الخدمات.
 هيمممممممة الشمممممميكات الم داممممممة مممممممك همممممم ك  ،بخممممممأل الشمممممميكات المؤي ممممممة عو المسممممممح بة فمممممم
اأمممممما ك التممممم أ يمممممد في ممممما فمممممر ممممممك فمممممرو ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،جممممم م ،وف ممممما
لت مممممد ر ال ممممم األل ممممم الكممممم ت م فمممممردا ،هيمممممدلا مؤهتممممما فممممم حسمممممابك مممممر ة تحصممممميك
اا دات الشي .
 أ مكممممم ك سمممممحص اا مممممدات الشممممميكات الم يمممممدة أ بعمممممد تحصمممممي ا واسمممممتألم ا ممممممك ه مممممك
ال األل الك ت ف عم ال الم ا ة.
 ممممما لمممم تفمممم ال مممم األل مممم الكمممم ت ا مممم ممممأل ذلمممم  ،ووف مممما ل ف ممممرة عدنمممماا ،ممممت اممممادة
ضممممافة م ممممق الشممممي الممممم د فمممم حسممممابك لمممم حسممممابك فمممم غ مممم م مممم م امممممك ،هممممد
تكمممممم م ل مممممماك حمممممماأت تت ممممممص فتممممممرة عطمممممم ل ،ا مممممم سمممممم يك الم ممممممال أ الحصممممممر ا ممممممدما
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شممممت ال مممم األل مممم الكمممم ت فمممم نشمممماط احتيممممال عو ا ممممدما كمممم م م
األل الك ت التح مك مصدر األم ال.

بمممما مممممك ال مممم

 فممممم حالمممممة رفممممم ع ممممميكات أل سممممم ص ممممممك األسممممم اب بعمممممد مممممداا ا فممممم حسمممممابك ،
حممممم ل ممممم األل ممممم الكممممم ت الغمممممار اإلضمممممافة امممممك طر ممممم صممممم ال يممممممة الم اب مممممة ممممممك
الحسممممممماب بمممممممما فممممممم ذلممممممم ع رسممممممم م ذات ممممممم ة (ا ممممممم سممممممم يك الم مممممممال أ الحصمممممممر،
رسممممممم م ع ممممممميكات مرتجعمممممممة م دامممممممة ممممممممك هممممممم ك والرسممممممم م اإلدار مممممممة و ذا ان ممممممم
الحمممممال فا ممممممدة السمممممحص اا مممممم المكشممممم اأسمممممم ت ا ية والفا مممممدة بالسممممممعر السممممما د ل فتممممممرة
مممممك تممممار اإلضممممافة حتمممم تممممار الخصمممم  ،ذا لمممم ممممتمكك ال مممم األل مممم الكمممم ت مممممك
اسمممممترداد لممممموا الم مممممالق أل سممممم ص ممممممك األسممممم اب ،فممممم نك تتع مممممدوم بمممممدفع ا لممممم ال ممممم
األل الك ت ف را ا د م ال ة ال ب ا.
 3-7مةةةةةا هةةةةةي األحةةةةةوال التةةةةةي يجةةةةةوز لل بنةةةةةك األهلةةةةةي الكةةةةةويتي فيهةةةةةا رفةةةةةض سةةةةةداد الشةةةةةيك
المحرر من قبلكم وما هي مسؤوليتكم تجاه سداد الشيك؟
 جممممص ا مممميك الت ممممد مممممك ويمممم د عممممم ال افيممممة فمممم حسممممابك الجممممار ل فممممار بالشمممميكات
التمممممم تحررون مممممما  ،فمممممم حالممممممة اممممممدم ويمممممم د عممممممم ال افيممممممة و ذا لمممممم ت ممممممم ا بمممممم يرار
ترتي ممممات مسمممم ة ممممم ال مممم األل مممم الكمممم ت ف ممممك ممممت ممممر لمممموا الشمممميكات مممممك ه ممممك
ال األل الك ت .
 جمممممممص تحر مممممممر الشممممممميكات المسمممممممح بة ا ممممممم حسمممممممابك الجمممممممار بال غمممممممة العربيمممممممة عو
اإلنج يل مممممة ،ال ممممم األل ممممم الكممممم ت غيمممممر م ممممملم بسمممممداد الشممممميكات المكت بمممممة بممممم لغمممممة
ع ر .
 ذا ممممممام ل مممممماك مممممم فمممممم الشممممممي الممممممو همممممممت بتحر ممممممرا عو ذا ممممممام ال مممممم األل مممممم
الكمممممم ت غيممممممر هممممممادر ا مممممم التح مممممم مممممممك تمممممم هيعك عو ذا ممممممام ع يمممممملر مممممممك الشممممممي
غيممممممر م ممممممرور عو غيممممممر واضمممممم  ،ف ممممممد ممممممرف ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت ه مممممم ل الشممممممي
ألسممممم اب ف يمممممة (ا ممممم اكممممم سممممم ص امممممدم فا مممممة الر ممممميد  ،وفممممم حالمممممة هيمممممام ال ممممم
مممممممي غيمممممممر م مممممممرور عو غيمممممممر واضممممممم عو
األل ممممممم الكممممممم ت (بحسمممممممك نيمممممممة مممممممر
ت مممممممك مممممم فمممممم نك ت تلممممممم م بعممممممدم تحميممممممك ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت والشممممممر ات
التابعة ل اك ع مسؤولية ناتجة اك ع مدف اات تت فيما تع بول الشي .
ممممر غيممممر الفممممر الر يسمممم  ،سمممميك م ل مممم األل مممم
 ا ممممد ت ممممد الشممممي ل ممممدف فمممم فممممر
الكمممم ت السمممم ة الت د ر ممممة الم ممممة فمممم دفعمممم عو رف مممم فمممم الفممممر الممممو تمممم ت د ممممم
في .
ممممي همممممت بتحر ممممرا ب ممممار ا مممم عمممممر مممممك محكمممممة مختصممممة فمممم
ممممر
 هممممد ممممت مممما
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 حممممتفظ ال مممم األل مممم الكمممم ت بممممالح فمممم اممممدم ه مممم ل ع
ع ر مك ستة ع ر.

ممممي م مممم ا مممم تحر ممممرا
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 ذا ممممممام الر مممممميد فمممممم حسممممممابك الجممممممار غيممممممر مممممما ي لتغ يممممممة هيمممممممة ع ي مممممميكات
هممممممت بتحر رلممممما فممممم الحسممممماب الجمممممار  ،فممممم م الم اف مممممة ا ممممم المممممدف ممممممك ه مممممك ال ممممم
األل مممممم الكمممممم ت (والتمممممم تكمممممم م وف مممممما لت ممممممد ر ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت الم فممممممرد مممممممك
وهمممممت آل مممممر لمممممك تفسمممممر ا ممممم عن ممممما مممممم تسممممم يك ا تممممممان لكممممم  ،جمممممص ا ممممميك ال يمممممام
فمممممم را ،ب ممممممار ا مممممم ط ممممممص ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت  ،تلو ممممممد ذلمممممم الحسمممممماب بالر مممممميد
الم ب.
 تتحم مممممم م بمفمممممممرد مسمممممممؤولية ضممممممممام والت مممممممد مممممممك عنممممممم همممممممد تممممممممت تع مممممممة يميممممممم
الشممممميكات المحمممممررة ممممممك هممممم ك فممممم حسمممممابك الجمممممار بشمممممكك مممممحي  ،فممممم حالمممممة امممممدم
ممممممممر ع مممممممميكات محممممممممررة مممممممممك همممممممم ك ألسمممممممم اب ف يممممممممة فتتحم مممممممم م المسممممممممؤولية
م فرد ك بال فار ب لتلامات الدف الخا ة بك .
 4-7مةةةةةةا هةةةةةةي األحةةةةةةوال التةةةةةةي يجةةةةةةوز للبنةةةةةةك األهلةةةةةةي الكةةةةةةويتي فيهةةةةةةا رفةةةةةةض قبةةةةةةول قيةةةةةةد
واضافة شيك في حسابكم؟
األل الك ت رف ه ل الشيكات:
 ج مل
(ع المحممممممررة لصممممممال عطممممممرا ثال ممممممة (ممممممما لمممممم ممممممت الت ممممممامل ا مممممما ممممممراحة لكمممممم
بصفتك المستفيد الجد د ؛
(ب ذا ام اس المستفيد غير م اب أسمك ف السجألت؛ عو
أل س ص ر ،بما ف ذل لم اأحتيال عو غسك األم ال.
(
 لممممك افمممم ال مممم األل مممم الكمممم ت ا مممم ام يممممة الت ممممامل اممممك ع
ثال ذا ام الشي مس را.
 ع
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لغار ل تس ير عو التدو ك سيجعك الشي غير

ممممي لصممممال طممممر

ال .

ماذا يحدث إذا ارتدت الشيكات المحررة من قبلكم؟

 ف حال:
هممممممممت بتحر ممممممممر مممممممي دوم عم كمممممممم م لمممممممد ك عممممممممم ال افيمممممممة فمممممممم حسممممممممابك
(ع
الجار ؛
(ب لممممي لممممد ك عممممم ال افيممممة فمممم حسممممابك الجممممار ا ممممد ت ممممد الشممممي الممممو همممممت
بتحر را؛ عو
تمممممم غممممممألت حسممممممابك الجممممممار عو حصممممممرا عو تجميممممممدا عو تع ي مممممم عو افمممممم ا ممممممد
(
ت د الشي الو همت بتحر را،
 همممممد كممممم م م بممممما ممممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بمممممألن السممممم ات وهمممممد تتحم ممممم م
مسؤولية مدنية و عو ي ا ية بس ص ادم ال فار بول الشي .
 ع مممما همممممد ختمممممار ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ن مممممار األهتممممم معكممممم  ،دوم المسممممما
ح ت ع ر هد تك م لد ال األل الك ت .
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بممممم

ما الذي تفعلو ه إذا فقدتم الشيكات الخاصة بكم أو تعرضتم لالحتيال؟
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 جمممممص ا ممممميك الت مممممد ممممممك عم دفممممماتر الشممممميكات والشممممميكات في ممممما الصمممممادرة لكممممم ممممممك ه مممممك
مممممار ال ممممم األل ممممم
ال ممممم األل ممممم الكممممم ت محف لمممممة فممممم مكمممممام مك ،جمممممص ا ممممميك
الكممممم ت فممممم را بممممم ف مممممدام عو سمممممرهة أل ممممميكات مت اممممما بفمممممت بمممممألن لمممممد الشمممممرطة
وف ممممما ل ممممم انيك السمممممار ة و مممممول ت مممممد تع يممممممات لممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت إل ممممما
الممممممدف فيممممممما تع مممممم بت مممممم الشمممممميكات ،و لمممممم عم ممممممت اسممممممتألم ذلمممممم اإل ممممممار ب اسمممممم ة
ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت
ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت فمممممم نك تتح م مممممم م مسممممممؤولية تعمممممم
وامممممممدم تحمي ممممممم المسمممممممؤولية امممممممك معالجتممممممم أل ممممممممدف اات تتع ممممممم ب ممممممموا الشممممممميكات
المف دة عو المسروهة عو ع س ر استخدام ل ا.
 سمممممم تتحم مممممم م مسممممممؤولية تلو ممممممد ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت والشممممممرطة والمحمممممما و عو
ع سممممم ات ع مممممر ذات ممممم ة بممممم مع ممممممات م بمممممة ل مسممممماادة فممممم التح يممممم فممممم
ع مس لة تتع بالشيكات الخا ة بك .
الخدمات:
بطاقات الخصم المباشر:
-8
 1-8متى وكيف تنطبق شروط بطاقات الخصم المباشرعليكم؟
 ت ممممم مممممروط ب اهمممممة الخصممممم الم ا مممممرا يك ا مممممدما مممممت
وت شيء ب اهة الخص ت مك ه ك واستخدام ا.

مممممدار ب اهمممممة صممممم لكممممم

 عت مممممممر ت شمممممممي ك و عو اسمممممممتخدامك ل اهمممممممة الخصممممممم دلممممممميأل م لمممممممما وحاسمممممممما لت يمممممممد
التلامك ب وا الشروط واألحكام (بما ف ذل روط ب اهة الخص .
صناديق الودائع اآلمنة:
-9
 1-9كيف تقومون باستئجار صندوق أما ات؟
 ذا مممممت ترغمممممص فممممم اسمممممت جار ممممم دوت حفمممممظ ممممممك فسممممم تحتممممماي م لممممم عم كممممم م
لمممممممد ك حسممممممماب لمممممممد ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت وتع مممممممة اأسمممممممتمارة ذات الصممممممم ة،.هد
ممممص ممممم ك ع مممما تلو ممممد ال مممم األل مممم الكمممم ت بمممم مع مممممات خصممممية وعدلممممة هممممد
تك م م بة إلث ات ل تك والتح م ا.
 أ ج م لك است جار

دوت عمانات باس ع طر

ثال عو بال يابة ا .

 ت ممممروم بمممم م ح مممم هك فيممممما تع مممم بصمممم دوت األمانممممات لمممم ف ممممء ح مممم ت المممممر ص لمممم
وأ يممممممد فمممممم لمممممموا الشممممممروط واألحكممممممام ممممممما ممممممم حك ع حمممممم فمممممم م كيممممممة مممممم دوت
األمانات عو ع ح ت ا الم ان الت ت يد ب ا.
2-9

ما هي المدة التي يمكنكم بها استئجار صندوق األما ات؟
ب مكمممممانك اسمممممت جار ممممم د وت اإلمانمممممات لفتمممممرة عوليمممممة تصمممممك لممممم  12ممممم را عو حسممممم ما
لمممممم محممممممدد فمممممم اأسممممممتمارة ذ الصمممممم ة والم افمممممم ا ي مممممما مممممممك ه ممممممك ال مممممم األل مممممم
الكمممم ت  ،ا ممممد انت ممممار فتممممرة اإل جممممارا األوليممممة سمممميت تجد ممممدلا لفتممممرة مماث ممممة ممممما لمممم ممممت
ن ا لا مك ه ك عو مك ه ك ال األل الك ت .

3-9

ما الذي تحتاج دفعه الستئجار صندوق األما ات؟
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ه ممممممك ال ممممممدر وا ممممممد ع تجد ممممممد لفتممممممرة تمممممم يير
الرس م الم ة ل ال األل الك ت .

مممممم اد

األمانممممممات جممممممص ا مممممميك دفمممممم

 4-9كيف يمكنكم الوصول إلى صندوق األما ات؟
اد اإل دا األمك مك ألل:
ل ل
 مك ك ال
 oالخمممممدمات المسممممماادة والتممممم سمممممتك م متاحمممممة لكممممم ف مممممء مممممألل سمممممااات العممممممك فممممم
دوت األمانات.
يد في
الفر الو
ممممممما مكانيمممممممة ال ممممممم ل لممممممم
 oحمممممممتفظ ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت بمممممممالح فممممممم
ممممممعار ت صيممممممم و عو نفمممممماذ
مممممم دوت األمانممممممات أسمممممم اب الصمممممميانة عو بسمممممم ص ع
وبمممممممدوم عم تحممممممممك ال ممممممم ع مسمممممممؤولية ،ا ممممممم المممممممرغ ممممممممك عم ال ممممممم األل ممممممم
مممممول اف مممممك ي ممممم دا المع لمممممة إل مممممار ه مممممك ممممما مكانيمممممة
الكممممم ت سممممم
مممممم دوت األمانممممممات سمممممميك م ل مممممم الحمممممم فمممممم ال يممممممام بممممممول دوم
و مممممم لك لمممممم
ار مس لك .
ضرورة ت يي
ممممم دوت األمانمممممات لممممم م ممممم ل ممممم
 يميممممم الع ا مممممر المم حمممممة لكممممم ل ممممم ل لممممم
األل الك ت و جص اادت ا ا د ن ار است جار دوت األمانات.
 5-9هل بإمكا كم منح أشخاص آخرين حق الوصول إلى صناديق األما ات؟
 مكممممممم ك تر مممممممي طمممممممر واحمممممممد مممممممر عو ع مممممممر لم حممممممم م ح حممممممم ال ممممممم ل لممممممم
و أل ك
مممممممم دوت األمانممممممممات الخمممممممماص بكمممممممم باات ارا اات ممممممممارل و ممممممممي ك المفمممممممم
المف ضمممممميك وذلمممممم فمممممم ال هممممممت الممممممو ت ممممممم م فيمممممم بت ممممممد ط ممممممص ل حصمممممم ل ا مممممم
ممممم دوت األمانمممممات فممممم ع وهمممممت افممممم ا يممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،جمممممص ا ممممميك
تلو مممممممد ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت بممممممم مع ممممممممات خصمممممممية وعدلمممممممة سمممممممي ا ال ممممممم
األل مممممم الكمممممم ت إلث ممممممات ال ممممممة والتح مممممم م مممممما بخصمممممم ص األطممممممرا اإلضممممممافييك
دوت األمانات.
ل ل
الو ك سيت م ح ح ال
ممممممم دوت
 جمممممممص عم ت افممممممم ع عطمممممممرا ضمممممممافية مممممممت م ح ممممممما حممممممم ال ممممممم ل لممممممم
األمانمممممات ا ممممم األتممممملام ب ممممموا الشمممممروط واألحكمممممام واأمت مممممال ل ممممما ،سمممممتتمت األطمممممرا
ممممم دوت األمانمممممات ولك ممممما لمممممك كممممم م
اإلضمممممافية بح ممممم ت متسممممماو ة فممممم ال ممممم ل لممممم
دوت األمانات.
ل ا سي رة وتحك ف


جمممم م لكممممم فممممم ع وهمممممت مممممك األوهمممممات لغمممممار حممممم و مممم ل ع عطمممممرا
ار ال األل الك ت .
دوت األمانات اك طر

ضمممممافية لممممم

6-9

هل بإمكان البنك األهلي الكويتي قل صندوق األما ات؟
جمممممم م ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت ال يممممممام فمممممم ع وهممممممت ووف مممممما لت ممممممد را الم فممممممرد ن ممممممك
ممممم دوت األمانمممممات ويميممممم محت اتممممم عو يممممملر م ممممما لممممم ع مكمممممام مممممر فممممم دولمممممة
اإلمممممممارات العربيممممممة المتحممممممدة وبمممممماإليرارات اآلم ممممممة وال مممممممانات التمممممم رالمممممما ال مممممم
األل مممممم الكمممممم ت م اسمممممم ة ،سممممممي م ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت ب ممممممار مسمممممم ا ه ممممممك
مسة ع ام ا األهك ب وا ال ك.

7-9

هل هناك أي قيود مفروضة على محتويات صندوق األما ات؟
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 تممممممم تصممممممممي ممممممم دوت األمانمممممممات لتخمممممممل ك المسمممممممت دات واأل ممممممميار ال مي مممممممة واأل ممممممميار
األ ممممممممر ذات ال يعممممممممة المماث ممممممممة لألغممممممممرا ال ان نيممممممممة ف ممممممممء ،أ جمممممممم م اسممممممممتخدام
دوت األمانات لتخل ك عو السما أل خص ر بتخل ك:
ع مممممممم ر غيممممممممر هممممممممان ن عو مسمممممممم ر عو غيممممممممر ع ألهمممممممم بم يممممممممص ال مممممممم انيك
(ع
المعم ل ب ا؛
(ب ع مممممم اد تسممممم ص عو همممممد تسممممم ص بممممم ضمممممرر ممممممك ع نممممم أل طمممممر عو م ممممم
دوت األمانات؛ عو
عو مكام بما ف ذل
ع حي انات عو ن اتات عو ا ات حية ع ر عو م اد ن اتية.
(
 ت مممممروم بممممم م ال
ولمممممي لد ممممم ع
ممممممك األوهمممممات،
تفتيش ،بح ر

ممممم األل ممممم الكممممم ت لمممممي ا ممممم ا ممممم بمحت مممممات ممممم دوت األمانمممممات
معرفمممممة بمممممالغر ممممممك اسمممممتخدامك لصممممم دوت األمانمممممات فممممم ع وهمممممت
ا ممممم الممممممرغ ممممممك ذلممممم حمممممتفظ ال مممممم األل ممممم الكممممم ت بمممممالح فمممممم
دوت األمانات.
 ،ع عغرا ترغ م ف وضع ا ف

ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت عو ع اممممممممألر عو موار لم مممممممان ال ممممممم
 ت تلمممممممم م بتعممممممم
األل مممممم الكمممممم ت واممممممدم تحمممممممي المسممممممؤولية التمممممم ت شمممممم مممممممك اسممممممتخدامك لصمممممم دوت
األمانات.
 8-9مةةةةةةةا هةةةةةةةي مةةةةةةةدى مسةةةةةةةؤولية البنةةةةةةةك األهلةةةةةةةي الكةةةةةةةويتي تجةةةةةةةاه محتويةةةةةةةات صةةةةةةةندوق
األما ات؟
 ت تلمممممممم م باسمممممممتخدام ممممممم دوت األمانمممممممات مممممممم بمممممممول الحمممممممرص واألتممممممممام الم اسممممممم يك
ووف ممممما ل ممممموا الشمممممروط واألحكمممممام وع مممممة تع يممممممات ضمممممافية مممممادرة امممممك ال ممممم األل ممممم
الك ت مك وهت آل ر.
 لك تحمك ال األل الك ت ع مسؤولية:
لممممم الممممممد المممممو حمممممد فيممممم ع ف مممممدام عو ضمممممرر نتيجمممممة إللممممممالك عو نتيجمممممة
(ع
لعممممممدم امت ممممممالك ب مممممموا الشممممممروط واألحكممممممام عو ع تع يمممممممات ممممممادرة مممممممك ال مممممم
األل الك ت مك وهت آل ر؛
(ب امممممممك ع تمممممممدل ر فممممممم يممممممم دة عو ميمممممممة عو هيممممممممة الع ا مممممممر الم ضممممممم اة دا مممممممك
مممممم دوت األمانممممممات بسمممممم ص ال مممممم واإللتممممممرار ال يعيمممممميك عو التممممممدل ر ال يعمممممم
عو الصرو الج ة عو الم ا ية.
 9-9كيف يتم إ هاء استئجار صندوق األما ات؟
 مممممممم مرااممممممماة األحكمممممممام األ مممممممر ل ممممممموا الشمممممممروط واألحكمممممممام ،جممممممم م لكممممممم عو ل ممممممم
األل مممممم الكممممممم ت ن ممممممار اسمممممممت جار مممممم دوت األمانمممممممات فمممممم ع وهمممممممت اممممممك طر ممممممم
ار مس ه ك  15ما ل ال ر اآل ر.
رسال
 جممممممم م ل ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت
ار لك :
ت يي
ذا همممممت بخممممرت ،عو اات مممممد ال مممم األل ممممم الكمممم ت بشمممممكك مع مممم ل عنكممممم هممممد هممممممت
(ع
بخرت عو س ت م م بخرت ال د  7-9مك لوا الجلر؛
ن مممممممار تممممممم يير

ممممممم دوت األمانمممممممات فممممممم را بم يمممممممص
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(ب ذا همممممممت بخممممممرت ع ب مممممم د ع ممممممر مممممممك لمممممموا الشممممممروط واألحكممممممام ولمممممم ت ممممممم ا
مممممار ممممممك ال ممممم
ب مممممأل لممممموا الخمممممرت فممممم غ ممممم م  30مممممما ممممممك اسمممممتألم
األل الك ت بش م ذل الخرت؛
ح ك ف ن ار ت يير دوت األمانات ل ما
 خ
جص ا يك حيامة محت ات دوت األمانات؛
(ع
(ب جمممممص ا ممممميك امممممادة يميممممم األ ممممميار التممممم م ح ممممما لكممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
دوت األمانات؛ و
ل ل
ل
جممممممص عأ تكمممممم م ل مممممماك ع التلامممممممات مممممممك همممممم ك مت يممممممة تجمممممماا ال مممممم األل مممممم
(
الك ت .
:

 10-9ماذا يحدث عند إ هاء استئجار صندوق األما ات؟
 ا د ن ار ت يير دوت األمانات:
ت ه سر ام ح هك ف را المتع ة بص دوت األمانات؛ و
(ع
(ب سمممممي م ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت ب اممممممادة م ممممممق ال د عممممممة لكمممممم مخصمممممم م م مممممما ع
صمممممم مات حمممممم ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت تحصممممممي ا عو اسممممممتألم ا وف مممممما ل مممممموا
الشروط واألحكام.
 11-9مةةةةاذا يحةةةةةدث إذا أخفقةةةةتم فةةةةةي إعةةةةادة جميةةةةةع األشةةةةةياء التةةةةي قةةةةةام البنةةةةك األهلةةةةةي الكةةةةةويتي
بمنحكم لها لتمكينكم من الدخول إلى صندوق األما ات؟
تتحم ممممم م مسمممممؤولية والمممممدف لممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ا مممممد ال مممممص ع ممممممك ويميممممم
التكممممالي والرسمممم م التمممم همممم د تك ممممدلا ال مممم األل مممم الكمممم ت بسمممم ص لمممموا اإل فممممات بممممما
فمممم ذلمممم ا مممم سمممم يك الم ممممال أ الحصممممر الرسمممم م اإلضممممافية بالسممممعر الم مممم فمممم ذلمممم
ال هت.
 12-9مةةةةةاذا يحةةةةةةدث إذا أخفقةةةةةةتم فةةةةةةي أخةةةةةةذ المحتويةةةةةةات مةةةةةةن صةةةةةةندوق األما ةةةةةةات عنةةةةةةد إ هةةةةةةاء
اإليجار؟
 ذا لمممممم ت ممممممم ا ب مالممممممة يميمممممم محت ممممممات مممممم دوت األمانممممممات ممممممألل  60ممممممما مممممممك
تممممممار ن ممممممار اسممممممت جار مممممم دوت األمانممممممات ،فسمممممميح ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت  ،بعممممممد
يممممممد في مممممما
ممممممار بممممممول  ،الت ممممممدم لمممممم المحكمممممممة المختصممممممة فمممممم اإلمممممممارة التمممممم
دوت األمانات.
دوت األمانات ل حص ل ا ذم بفت
ممممم دوت األمانممممممات بح ممممم ر ال مممممر المعممممميك مممممممك ه مممممك المحكممممممة الممممممو
 سممممميت فمممممت
سمممممميعد ت ر ممممممرا اممممممك فممممممت ويممممممرد محت ممممممات مممممم دوت األمانات،سمممممميت الت هيمممممم ا مممممم
الت ر مممممر والجمممممرد ممممممك ه مممممك مم مممممك امممممك المحكممممممة ومم مممممك امممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
وسيك نام دلي يك هاطعيك ا لوا المحت ات.
 بم يممممممص حكمممممم المحكمممممممة عو وف مممممما لت يي ممممممات ال مممممم المر ممممممل  ،حمممممم ل مممممم األل مممممم
الكممممممم ت اأحتفمممممممال بمحت مممممممات ممممممم دوت األمانمممممممات عو مممممممم ال ممممممما ة ا ي ممممممما لممممممم
طممممر ثالمممم تحممممددا المحكمممممة حتمممم ممممت اممممادة المحت ممممات لمممميك عو ممممدور عمممممر مممممك
المحكمة ل تخ ص مك ت المحت ات.
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 ذا عممممممممرت المحكممممممممة المممممممتخ ص ممممممممك المحت مممممممات ،فسممممممميك م ل ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت
حممممم األول مممممة ا ممممم اا ممممم دات لممممموا التصمممممر فيمممممما تع ممممم بجميممممم الرسممممم م والتكمممممالي
والمصار المتك دة األ ر المتع ة بص دوت األمانات ومحت ات .
 م ممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ع ممممما الحممممم فممممم عم سمممممترد مممممم ك م ا مممممرة (بمممممما فممممم
ذلمممممم اممممممك طر مممممم الخصمممممم مممممممك ال د عممممممة يميمممممم الرسمممممم م والتكممممممالي والمصممممممار
األ مممممر (بمممممما فممممم ذلممممم ع تكمممممالي هان نيمممممة التممممم همممممد تك مممممدلا بشمممممكك مع ممممم ل فيمممممما
دوت األمانات ومحت ات .
تع بفت
 فممممم حالمممممة ت مممممت ع اا مممممدات ،بعمممممد ع تصمممممر ممممممك لممممموا ال يمممممك ،وبعمممممد تسممممم ة يميممممم
الم مممممالق المسمممممتح ة ل ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،فسمممممي م ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ب رسمممممال
ع م ممممالق مت يممممة لمممم ا مممم انك  ،وفمممم حممممال عم الم ممممالق التمممم تمممم تحصممممي ا مممممك مممممألل
ع تصممممممر مممممممك لمممممموا ال يممممممك أ تغ مممممم التلاممممممماتك تجمممممماا ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت
األل الك ت استرداد لوا الم الق م ا د ال ص.
فيح ل
 حممممممم ل ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت اسمممممممتخدام العا مممممممدات المت تيمممممممة ممممممممك المممممممتخ ص ممممممممك
محت ات دوت األمانات باألول ة عدناا:
سمممممداد الفا مممممدة المسمممممتح ة فيمممممما تع ممممم بالتلامممممماتك تجممممماا ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
(ع
حت تار الدف ؛
تجمممممماا ع نف ممممممات متك ممممممدة عو رسمممممم م مسممممممتح ة م ابممممممك ممممممدمات ضممممممافية م دمممممممة
(ب
فيما تع بالت ير ف السداد عو ادم السداد؛
تجاا الرس م المتع ة باست جار دوت األمانات؛
(
تجاا سداد ع م الق ع ر مستح ة م ك لصال ال األل الك ت .
(د
 سممممميحتفظ ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بال ر مممممة التممممم رالممممما م اسممممم ة بممممم محت مممممات لممممم
مممممر تعي ممممم
مممممت المممممتخ ص م ممممما عو مممممأل ذلممممم سممممميت اأحتفمممممال ب ممممما ب اسممممم ة و ممممم
المحكمة.
 13-9مةةةةةةاذا يحةةةةةةدث إذا توفيةةةةةةت أو فقةةةةةةدتم قةةةةةةدرتكم العقليةةةةةةة أثنةةةةةةاء مةةةةةةدة اسةةةةةةتئجار صةةةةةةندوق
األما ات؟
سممممممم
 ذا ف ممممممدت هممممممدرت الع يممممممة اث ممممممار مممممممدة اسممممممت جار مممممم دوت األمانممممممات فسمممممم
ممممم م
ممممم دوت األمانمممممات عو سممممم
ال ممممم األل ممممم الكممممم ت لمم ممممميك ال مممممان نييك فمممممت
ممممم دوت األمانمممممات ل ممممم مممممر ة عم مممممدم لمممممؤأر األ مممممخاص دلممممميأل ا مممممد
ال ممممم بفمممممت
مممممت عن ممممم ل ممممم المم ممممميك ال مممممان نييك لكممممم
ال مممممص مممممال رضممممما ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
وف ا ل انيك المعم ل ب ا.
 فمممم حالممممة وفاتمممم لممممك سممممم ال مممم األل مممم الكمممم ت  ،بعممممد عم ممممم لمممم ا ممممم وفاتمممم ،
يمممممد
ممممم دوت األمانمممممات أ بم يمممممص عممممممر مممممادر امممممك محكممممممة اإلممممممارة التممممم
بفمممممت
في ا دوت األمانات.
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الخدمات المصرفية اإللكترو ية
ت ممممممم لممممممموا الشمممممممروط واألحكمممممممام ا ممممممم الخمممممممدمات المصمممممممرفية اإللكترونيمممممممة و جمممممممص
هرارت ا س ا م اأحكام األ ر الم ة مك الشروط واألحكام.
 1-1الخدمات المصرفية اإللكترو ية:
 1-1كيف تنطبق عليكم شروط الخدمات المصرفية اإللكترو ية؟
ا مممممميك الشممممممروط العامممممممة ل خممممممدمات المصممممممرفية اإللكترونيممممممة ا ممممممدما
 سممممممت
تت دم ب ص ل حص ل ا الخدمات المصرفية اإللكترونية.
 ذا ت دمت ب ص ل حص ل ا :
ا ممممممميك ع ممممممما مممممممروط
(ع الخمممممممدمات المصمممممممرفية ا مممممممر الجممممممم ال ،سمممممممت
الج ال؛
ا ممممممممميك مممممممممروط
(ب الخمممممممممدمات المصمممممممممرفية ا مممممممممر اإلنترنمممممممممت ،سمممممممممت
الخدمات المصرفية ا ر اإلنترنت.
 2-1ما هي الخدمات المتوفرة من خالل الخدمات المصرفية اإللكترو ية؟
 جممممممم م ل ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت ال يمممممممام ممممممممك وهمممممممت آل مممممممر ،ووف ممممممما لت مممممممد را
الم فمممممرد ،تاحمممممة العد مممممد ممممممك الخمممممدمات لكممممم ممممممك مممممألل اسمممممتخدام بعممممم عو مممممك
ع مممممكال الخمممممدمات المصمممممرفية اإللكترونيمممممة ،ا ممممم سممممم يك الم مممممال ،مممممما ممممم لممممم
ها مة ر اد ة وغير م لمة ل خدمات المحتم ة:
اأطأل ا ر يد حسابك ؛
(ع
ط ص دفاتر الشيكات.
(ب
اأطأل ا ش فات الحساب اإللكترونية الخا ة بك ؛
(
 مممممت تاحمممممة يميممممم الخمممممدمات المصمممممرفية اإللكترونيمممممة ممممممك ه مممممك ال ممممم األل ممممم
الكمممممممم ت وف مممممممما لت ممممممممد ر ال مممممممم بالكامممممممممك و جمممممممم م سممممممممح ا عو تغييرلمممممممما عو
اسمممممت دال ا عو اسمممممتكمال ا ممممممك ه مممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت فممممم ع وهمممممت ودوم
ار مس .
ع التلام بم حك
 3-1ماذا يحدث إذا قمتم بإدخال معلومات أمنية غير صحيحة؟
 ذا عد مممممت مع ممممممات ك األم يمممممة بشمممممكك غيمممممر مممممحي ع مممممر ممممممك امممممدد الممممممرات
التممممم سمممممم ب ممممما ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ممممممك وهمممممت آل مممممر ،ف مممممد مممممت حصمممممر
د ممممممم لك لممممممم الخدممممممممة المصمممممممرفية اإللكترونيمممممممة ذات الصممممممم ة وسمممممممتحتا لممممممم
اأتصمممممال بال ممممم األل ممممم الكممممم ت أسمممممتعادة مكانيمممممة المممممد ل ،مكممممم ك تغييمممممر
مع مات األمام الخا ة بك ف ع وهت.
 4-1هل هناك أي رسوم تتعلق بالخدمات المصرفية اإللكترو ية؟
 الخممممممدمات المصممممممرفية اإللكترونيممممممة حاليمممممما متاحممممممة لكمممممم مجانمممممما ،حممممممتفظ ال مممممم
األل مممممم الكمممممم ت بممممممالح فمممممم فممممممر رسمممممم م ا مممممميك م ابممممممك مميمممممملات معي ممممممة
خ ممممممر ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت
ل خممممممدمات المصممممممرفية اإللكترونيممممممة ،سمممممم
ب وا الرس م ا دما تص هاب ة ل ت ي .
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 تتحم ممممممممم م مسمممممممممؤولية يميممممممممم الرسممممممممم م التممممممممم فرضممممممممم ا مممممممممملود عنصممممممممممة
وت ي ممممممات ممممممدمات الجمممممم ال و عو ممممممملود ممممممدمات اإلنترنممممممت و عو ممممممملود
مممممممدمات اأتصممممممماأت (ا مممممممد ان اه ممممممما فيمممممممما تع ممممممم باسمممممممتخدامك ل خمممممممدمات
المصممممممرفية اإللكترونيممممممة ،هممممممد ممممممت فممممممر رسمممممم م ضممممممافية مممممممك ه ممممممك ممممممملود
مممممممدمات الجممممممم ال و عو مممممممملود مممممممدمات اإلنترنمممممممت و عو مممممممملود مممممممدمات
اأتصمممممممماأت ذا ممممممممت تسممممممممتخدم م الخممممممممدمات المصممممممممرفية اإللكترونيممممممممة فمممممممم
ار الدولة.
5-1

كيف تتم معالجة التعليمات اإللكترو ية بواسطة البنك األهلي الكويتي؟
 التع يمممممممات اإللكترونيممممممة م لمممممممة بشممممممكك غيممممممر مشممممممروطة غيممممممر هابممممممك لألغممممممار
ووتت ا بمعرفت مخاطرلا و ا ومسؤوليتك .
 سممممممي ول ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت ي مممممم دا المع لممممممة لتعممممممد ك عو تمممممم ير عو م مممممم
معالجممممممة ع تع يمممممممات لكترونيممممممة ا ممممممدما ت مممممم م ذلمممممم  ،ولكممممممك لممممممك تحمممممممك
فمممممممات فممممممم
ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت المسمممممممؤولية امممممممك ا التممممممملام بشممممممم م ع
اأمت ال لول ال ص.

6-1

مةةةةةةةةةن يتحمةةةةةةةةةل مسةةةةةةةةةؤولية المعةةةةةةةةةدات والبرمجيةةةةةةةةةات الالزمةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةتخدام الخةةةةةةةةةدمات
المصرفية اإللكترو ية؟
 تتحم م بمفرد المسؤولية اك:
الحصمممممممم ل ا مممممممم ع معممممممممدات م بممممممممة والحفممممممممال ا ي مممممممما أسممممممممتمرار
(ع
اسمممممممتخدامك وال ممممممم ل لممممممم الخمممممممدمات المصمممممممرفية اإللكترونيمممممممة ،و ذا
ان ممممممم الحمممممممال ممممممممول الحصممممممم ل واإلب مممممممار ا مممممممم بمممممممرام مكافحممممممممة
الفيروسمممممات والتمممممدابير األم يمممممة األ مممممر ل ممممموا المعمممممدات ،بمممممما فممممم ذلممممم
تدابير الحما ة الكافية وال س اأحتياط ل يانات؛ و
(ب الت ممممممد مممممممك عم المعممممممدات التمممممم تسممممممتخدم ن ا ل ممممممد ل فمممممم واسممممممتخدام
الخمممممممدمات المصمممممممرفية اإللكترونيمممممممة م اسممممممم ة ل ممممممموا اأسمممممممتخدام وتعممممممممك
بشكك ييد.
 تعتممممممممد الخمممممممدمات المصمممممممرفية اإللكترونيمممممممة ا ممممممم ال يمممممممة التحتيمممممممة واأتصمممممممال
والخممممممدمات التممممممم ممممممدم ا مممممممملود ممممممدمات الجممممممم ال و عو ممممممملود مممممممدمات
اإلنترنممممممممممت و عو ممممممممممملود ممممممممممدمات اأتصمممممممممماأت و عو ممممممممممملود الخممممممممممدمات
اآل مممممروم المعي ممممم م ممممممك ه مممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت وممممممك هممممم ك  ،همممممد تممممم ثر
ت هيممممممت ودهممممممة ووضمممممم المع مممممممات التمممممم رسمممممم ا ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت
لممممميك (بمممممما فممممم ذلممممم ذا ان ممممم الحمممممال الت ي مممممات وردود الجممممم ال بالخمممممدمات
الم دممممممممة ب اسممممممم ة مممممممملود دممممممممة اإلنترنمممممممت و مممممممملود مممممممدمات الجممممممم ال
و عو مممممممملود مممممممدمات اأتصممممممماأت ومممممممملود الخمممممممدمات اآل مممممممر ك المعي ممممممم م
مك ه ك ال األل الك ت ومك ه ك .
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 ذا ا ممممممممت بممممممم ايممممممم ب عو ع مممممممار عو ت اه مممممممات عث مممممممار اسمممممممتخدام الخمممممممدمات
المصمممممممرفية اإللكترونيمممممممة فيجمممممممص ا ممممممميك اأتصمممممممال بال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت
ف را.
7-1

مةةةةةا هةةةةةي األشةةةةةياء التةةةةةي ال يتحملهةةةةةا البنةةةةةك األهلةةةةةي الكةةةةةويتي فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بالخةةةةةدمات
المصرفية اإللكترو ية؟
 باإلضمممممافة لممممم اسمممممت عاد و تحد مممممد مسمممممؤولية ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بم يمممممص
لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام ،لمممممك كممممم م ال ممممم األل ممممم الكممممم ت مسمممممؤوأ امممممك ع
لتلام ش مك:
ع معام ممممممة غيممممممر مصممممممر ب مممممما ممممممت يرا لمممممما مممممممك ممممممألل الخممممممدمات
(ع
مممممممممار ال ممممممممم األل ممممممممم الكممممممممم ت
المصمممممممممرفية اإللكترونيمممممممممة ه مممممممممك
بالمعام مممممممة غيمممممممر المصمممممممر ب ممممممما عو ع سمممممممارة اسمممممممتخدام عو ف مممممممدام عو
فشار عو سرهة لمع ماتك األم ية؛
(ب ع نشممممممماط احتيمممممممال مممممممت ت فيممممممموا ممممممممك مممممممألل الخمممممممدمات المصمممممممرفية
اإللكترونيممممة (ممممما لمممم ممممت ت فيممممو الفعممممك اأحتيممممال مممممك ه ممممك ال مممم األل مممم
الك ت ؛
فممممممماهك فممممممم مرااممممممماة ع ممممممممك التلامممممممماتك األم يمممممممة بم يمممممممص لممممممموا
(
الشروط واألحكام؛
د مممممممممم لك لمممممممممم الخممممممممممدمات المصممممممممممرفية اإللكترونيممممممممممة عو اسممممممممممتخدام ا
(د
ب ر مممممممة عو لغمممممممر غيمممممممر مصمممممممر بممممممم ممممممممك ه مممممممك ال ممممممم األل ممممممم
الك ت ؛
ع ف مممممممدام أل ممممممممة مع مممممممممات عو تع يمممممممممات لكترونيممممممممة عث ممممممممار اإلرسممممممممال
(لي
بس ص لرو غير مت هعة؛
ع د ممممم ل غيمممممر مصمممممر بممممم ممممممك ه مممممك ع طمممممر ثالممممم لممممم الخمممممدمات
(و
المصممممممممممرفية اإللكترونيممممممممممة والتع يمممممممممممات اإللكترونيممممممممممة وع مع مممممممممممات
حساب؛
التسمممممم ي عو التسمممممم ي الخمممممماط عو الحممممممو عو اممممممدم تخممممممل ك ع تع يمممممممات
(م
لكترونية عو اإلادادات الشخصية؛
المعمممممممامألت التممممممم تحمممممممد وف ممممممما لتع يمممممممماتك اإللكترونيمممممممة ه مممممممك ن مممممممار
(
د لك ل الخدمة المصرفية اإللكترونية ذات الص ة؛
اسمممممممتخدامك ل خمممممممدمات المصمممممممرفية اإللكترونيمممممممة ،بمممممممما فممممممم ذلممممممم  ،ذا
(ط
ان ممممممم الحمممممممال ،ع مممممممم اد و عو بيانمممممممات و عو بمممممممرام مممممممت ت ل ممممممما عو
الحصممممممم ل ا ي ممممممما ب ر مممممممة ع مممممممر ممممممممك مممممممألل اسمممممممتخدام الخمممممممدمات
المصرفية اإللكترونية؛ و عو
ع ضممممممممممرر حمممممممممم بمممممممممم ي لتك عو برمجيمممممممممماتك نتيجممممممممممة اسممممممممممتخدامك
(
ل خدمات المصرفية اإللكترونية.
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هةةةةةةةةل باإلمكةةةةةةةةان تعليةةةةةةةةق أو إ هةةةةةةةةاء إمكا يةةةةةةةةة دخةةةةةةةةولكم إلةةةةةةةةى الخةةةةةةةةدمات المصةةةةةةةةرفية
اإللكترو ية؟
 ب مكمممممممانك الت هممممممم امممممممك اسمممممممتخدام الخمممممممدمات المصمممممممرفية اإللكترونيمممممممة فممممممم ع
وهت.
43
الخدمات المصرفية لألفراد – اإلمارات العربية المتحدة
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 جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،وف ممممما لت مممممد را الم فمممممرد ،تع يممممم (بمممممما فممممم ذلممممم
ألغمممممممرا الصممممممميانة عو ن مممممممار مكانيمممممممة د ممممممم لك لممممممم الخمممممممدمات المصمممممممرفية
اإللكترونيمممممممة فممممممم ع وهمممممممت ،ا ممممممم المممممممرغ ممممممممك عم ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت
سممممممي ول ي مممممم دا المع لممممممة إل ممممممار بشممممممكك مع مممممم ل ه ممممممك تع يمممممم عو ن ممممممار
ممممممار
مكانيممممممة د مممممم لك أ عنمممممم م مممممم ال يممممممام بممممممول دوم ضممممممرورة ت ييمممممم
مس بما ف ذل ف الحاأت التالية:
هيمممممامك بخمممممرت ع ب مممممد ممممممك لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام وامممممدم تصمممممحي
(ع
مممممار ممممممك ال ممممم
الخمممممرت فممممم غ ممممم م ثألثمممممة ع مممممام اممممممك بعمممممد ت ممممم
ممممممص تصممممممحي الخممممممرت (عو ع وهممممممت ممممممر حممممممددا
األل مممممم الكمممممم ت
ال األل الك ت مك وهت آل ر ؛
رت لألمك؛
ذا ا ت ال األل الك ت عو ا ب
(ب
ا ممممممممت ال مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت عو ا مممممممم بمممممممم اسممممممممتخدام احتيممممممممال
(
ل خدمات المصرفية اإللكترونية؛
ال فممممممماا عو عاأامممممممألم امممممممك اسمممممممار عو فألسمممممممك عو لممممممم عمممممممد لمممممممد ك
(د
ال درة الع ية الم بة.
 ممممما لمممم ممممت اأتفممممات ا مممم ممممأل ذلمممم  ،لممممك مممم م ال مممم األل مممم الكمممم ت بت فيممممو
ع تع يممممممات لكترونيمممممة هممممممت ب ممممما ه مممممك ن مممممار امكانيمممممة د ممممم لك لممممم الخدممممممة
المصممممممرفية اإللكترونيممممممة ذات الصمممممم ة والتمممممم ممممممام مممممممك الم ممممممرر ت فيممممممولا بعممممممد
لوا اإلن ار.
-2
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الخدمات المصرفية عبر الجوال:
كيف بإمكا كم استخدام الخدمات المصرفية عبر الجوال؟
 ب مكممممممانك اسممممممتخدام الخممممممدمات المصممممممرفية ا ممممممر الجمممممم ال اممممممك طر مممممم ت يمممممم
الج ال.
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كيف تقدم طلب الحصول على الخدمات المصرفية عبر الجوال؟
 ب مكممممممانك الت ممممممدم ب ممممممص ل حصمممممم ل ا مممممم الخممممممدمات المصممممممرفية ا ممممممر ال ممممممات
المحم ل اك طر ت ل ك ت ي ال ات الج ال ا ي ام .
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ما هي شروط استخدام تطبيق الجوال؟
 لتسمممممجيك المممممد ل لممممم ت يممممم الجممممم ال جمممممص ا ممممميك د مممممال مع ممممممات األممممممام
ممممممما ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت
الخا مممممممة بكممممممم و عو ع مع ممممممممات ع مممممممر
و جمممممممص ا ممممممميك مممممممممكر التفا ممممممميك بدهمممممممة فمممممممم الح مممممممك ذ الصممممممم ة وتحميممممممممك
مسممممممت دات ممممممحيحة وح ي يممممممة ودهي ممممممة بممممممما فمممممم ذلمممممم ا مممممم سمممممم يك الم ممممممال أ
الحصممممممر نممممممم ذ الت هيمممممم وف مممممما لأر ممممممادات المممممم اردة فمممممم ت يمممممم الجمممممم ال،لك
تحممممممك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت المسمممممؤولية امممممك التح ممممم ممممممك ل مممممة ال مممممر
م ب د ال المع مات األم ية.
الو
 جممممممص ا مممممميك ت ل ممممممك ع تحممممممد ات تتع مممممم بت يمممممم الجمممممم ال ا ممممممدما تصممممممم
متاحة.
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 همممممد مممممت تسمممممجيك مممممرويك ت ا يممممما ممممممك ت يممممم الجممممم ال ذا ب يمممممت غيمممممر نشمممممء
لفترة مم ية معي ة حس ما ل م يك مك ه ك ال األل الك ت .
 أ جمممممم م اسممممممتخدام ت يمممممم الجمممممم وال فمممممم ع غممممممر باسممممممت ار الممممممد ل لمممممم
حسمممممماب الخممممممدمات المصممممممرفية ا ممممممر الجمممممم ال واسممممممتخدام الخممممممدمات المصممممممرفية
ا ر الج ال مك ي ال .
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هل بإمكا كم الوثوق في دقة وتطابق وأمان تطبيق الجوال؟
 سممممممميحاول ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت ضممممممممام دهمممممممة و فا مممممممة وا تممممممممال ت يممممممم
الج ال ومع مات ت ي الج ال ،وم ذل :
استخدام ت ي الج ال ا مسؤوليتك م فرد ك؛
(ع
ممممممما لمممممم و
ممممممت تمممممم فير ت يمممممم الجمممممم ال ومع ماتمممممم ا مممممم عسمممممما
(ب
حسص ت فرلا ؛
أ سممممممت ي ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت ت يممممممد دهممممممة عو فا ممممممة عو ا تمممممممال
(
ت يمممممم الجمممممم ال عو مع مممممممات الت يمممممم ولممممممك تحمممممممك ال مممممم األل ممممممم
الكمممممم ت المسممممممؤولية اممممممك ع لتمممممملام شمممممم اممممممك ع ع ممممممار عو سمممممم
ف ت ي الج ال عو مع مات ت ي الج ال؛ و
أ يممممممد ت يممممممد عو ضمممممممام عو هممممممرار عو تع ممممممد مممممممك ع نمممممم  ،ضممممممم يا
(د
عو ممممر حا عو هان نيمممما ،بممممما فممممم ذلمممم فيممممما تع ممممم بعممممدم انت مممماك ح ممممم ت
الغيمممممر والمألرممممممة لغمممممر معممممميك والخ ممممم ممممممك الفيروسمممممات فيمممممما تع ممممم
بت ي الج ال عو مع مات الت ي .
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مةةةةةةا هةةةةةةي التةةةةةةدابير األ منيةةةةةةة التةةةةةةي يجةةةةةةب علةةةةةةيكم اتخاذهةةةةةةا فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بالخةةةةةةدمات
المصرفية عبر الجوال؟
 جممممممص ا مممممميك تسممممممجيك الخممممممرو مممممممك ت يمممممم الجمممممم ال بمجممممممرد اأنت ممممممار مممممممك
استخدام وه ك ترك ي ام دوم مراه ة.
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مةةةةةا هةةةةةي األشةةةةةياء التةةةةةي ال يتحملهةةةةةا البنةةةةةك األهلةةةةةي الكةةةةةويتي فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بالخةةةةةدمات
المصرفية عبر الجوال؟
 فيمممممما تع ممممم بالخمممممدمات المصمممممرفية ا مممممر الجممممم ال ،باإلضمممممافة لممممم ع هيممممم د عو
اسمممممممت عادات ع مممممممر ممممممممك مسمممممممؤولية ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت بم يمممممممص لممممممموا
الشممممممروط واألحكممممممام ،لممممممك تحمممممممك ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت المسممممممؤولية اممممممك ع
لتلام ش مك:
ع ف مممممممممدام أل ت ي مممممممممات عو ردود الجممممممممم ال عث مممممممممار اإلرسمممممممممال بسممممممممم ص
(ع
لرو غير مت هعة؛ عو
(ب ع و مممممم ل غيممممممر مصممممممر بمممممم مممممممك ه ممممممك ع طممممممر ثالمممممم لمممممم ع
ت ي ات عو ردود الج ال.
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هةةةةةةل باإلمكةةةةةةان تعليةةةةةةق أو إ هةةةةةةاء إمكا يةةةةةةة دخةةةةةةولكم إلةةةةةةى الخةةةةةةدمات المصةةةةةةرفية عبةةةةةةر
الجوال؟
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باإلضممممممافة لمممممم ح مممممم ت ال مممممم التجممممممار األل مممممم  ،جمممممم م لمممممم وف مممممما لت ممممممد را الم فممممممرد
مممممممار تع يممممممم عو ن ممممممار مكانيمممممممة د ممممممم لك لمممممم الخمممممممدمات المصمممممممرفية
ودوم سمممممماب
ا ر الج ال ف را ف حال:
ل عد لد ك حساب الخدمات المصرفية ا ر الج ال؛ عو
(ع
ل عد ال األل الك ت دا ت ي الج ال ا ي ام .
(ب
ا ممممممممد ن ممممممممار الخممممممممدمات المصممممممممرفية ا ممممممممر الجمممممممم ال ،سممممممممي ت التممممممممر يص
المم مممممم لكمممممم مممممممك ه ممممممك ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت أسممممممتخدام ت يمممممم الجمممممم ال
و جص ا يك حو ت ي الج ال مك ي ام .
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متى تتم معالجة التحويالت المالية التي يتم ا فاذها عبر الجوال؟
 سمممممممميت صمممممممم تحمممممممم ألت األممممممممم ال التمممممممم تجر مممممممما مممممممممك ممممممممألل الخممممممممدمات
المصرفية ا ر الج ال ا الف ر مك حسابك .
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الخدمات المصرفية عبر اال تر ت
كيف يمكنكم استخدام الخدمات المصرفية عبر اال تر ت؟
 جممممممص ا مممممميك م ممممممارة الم همممممم اإللكترونمممممم ل ممممممد ل لمممممم الخممممممدمات المصممممممرفية
ا ممممممر اإلنترنممممممت ،جمممممم م ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت تغييممممممر الم همممممم اإللكترونمممممم
المممممو مكممممم ك ممممممك أللممممم المممممد ل لممممم الخمممممدمات المصمممممرفية ا مممممر اإلنترنمممممت
دوم عار مس لك .
 لتسممممممجيك الممممممد ل لمممممم الخممممممدمات المصممممممرفية ا ممممممر اإلنترنممممممت ،جممممممص ا مممممميك
د ممممممال مع مممممممات األمممممممام الخا ممممممة بكمممممم  ،و ذا ان مممممم الحممممممال رمممممممل األمممممممام
الخمممماص بكمممم  ،لممممك تحمممممك ال مممم األل مممم الكمممم ت المسممممؤولية اممممك التح مممم مممممك
م ب د ال المع مات األم ية.
ل ة ال ر الو
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 همممممد مممممت تسمممممجيك مممممرويك ت ا يممممما ممممممك الخمممممدمات المصمممممرفية ا مممممر اإلنترنمممممت ذا
ب يممممت غيممممر نشمممم يك لفتممممرة مم يممممة معي ممممة حسمممم ما محممممددة مممممك ه ممممك ال مممم األل مممم
الك ت .
كيف تقدم طلب الحصول على الخدمات المصرفية عبر اال تر ت؟
مكمممممم ك الت ممممممدم ب ممممممص ل حصمممممم ل ا مممممم الخممممممدمات المصممممممرفية ا ممممممر اإلنترنممممممت مممممممك
مممممممألل اسمممممممتكمال ال مممممممم ذ ذ الصممممممم ة عو امممممممك طر ممممممم اأتصمممممممال بال ممممممم األل ممممممم
الك ت .

 3-3هل بإمكا كم الوثوق في دقة وتطابق وأمان تطبيق الموقع اإللكترو ي؟
 سممممميحاول ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ضممممممام دهمممممة و فا مممممة وا تممممممال الم هممممم اإللكترونممممم
ومع مات الم ه اإللكترون  ،وم ذل :
استخدام الم ه اإللكترون ا مسؤوليتك م فرد ك؛
(ع
مممممما لممممم و
مممممت تممممم فير الم هممممم اإللكترونممممم ومع ماتممممم ا ممممم عسممممما
(ب
حسص ت فرا ؛
أ سممممممت ي ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت ت يممممممد دهممممممة عو فا ممممممة عو ا تمممممممال
(
الم هممممممم اإللكترونممممممم عو مع ممممممممات الم هممممممم اإللكترونممممممم ولمممممممك تحممممممممك
ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت المسمممممممؤولية امممممممك ع لتممممممملام شممممممم امممممممك ع
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فمممممممم الم همممممممم اإللكترونمممممممم عو مع مممممممممات الم همممممممم

(د

ع ممممممممار عو سمممممممم
اإللكترون ؛ و
أ يممممممد ت يممممممد عو ضمممممممام عو هممممممرار عو تع ممممممد مممممممك ع نمممممم  ،ضممممممم يا
عو ممممر حا عو هان نيمممما ،بممممما فممممم ذلمممم فيممممما تع ممممم بعممممدم انت مممماك ح ممممم ت
الغيممممممر والم كيممممممة والمألرمممممممة لغممممممر معمممممميك والخ مممممم مممممممك الفيروسممممممات
فيما تع بالم ه اإللكترون عو مع مات ال ه اإللكترون .

لمممممم ممممممت ت ممممممد ع ت يممممممد عو ضمممممممام عو هممممممرار عو تع ممممممد مممممممك ع نمممممم ،
(لي
س ار ضم يا عو ر حا عو هان نيا بما :
 سمممممممميك م الم همممممممم اإللكترونمممممممم متاحمممممممما و مممممممم مت مممممممماتك عو عم
؛
الد ل لي لك
 لمممممممك كممممممم م ل ممممممماك ع تممممممم ير عو فشمممممممك عو ع مممممممار عو حمممممممو عو
ف دام ل مع مات الم لة؛ عو
 لك حد ع ضرر ألنصمة الكم ي تر الخاص بك .
تمممممم اممممممداد مع مممممممات الم همممممم اإللكترونمممممم وف مممممما ل مممممم ا وال مممممم انيك المعممممممم ل
ب ممممما فممممم دولمممممة اإلممممممارات العربيمممممة المتحمممممدة ولت مممممد امممممرو ال ممممم األل ممممم
الك ت دا ك دولة اإلمارات العربية المتحدة.
لممممممك ممممممت ت ييمممممم الم همممممم اإللكترونمممممم ومع ماتمممممم لمممممميك ذا انممممممت أ تمت ممممممك
ل ممممم انيك ال أ مممممة ال ممممما ية التممممم تمممممد ك م ممممما لممممم الم هممممم اإللكترونممممم  .ت ممممم
ا مممممم اممممممات ك مسممممممؤولية الت ممممممد مممممممك عنمممممم مسممممممم لكمممممم باسممممممتخدام الخممممممدمات
المصرفية ا ر اإلنترنت بم يص ال انيك الم ة ا يك .
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مةةةةةةا هةةةةةةي التةةةةةةدابير األمنيةةةةةةة التةةةةةةي يجةةةةةةب علةةةةةةيكم اتخاذهةةةةةةا فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بالخةةةةةةدمات
المصرفية عبر اال تر ت؟
 جص ا يك :
تسمممممجيك الخمممممرو ممممممك الخمممممدمات المصمممممرفية ا مممممر اإلنترنمممممت بمجمممممرد اأنت مممممار
(ع
مك استخدام عو ه ك ترك ي ام الكم ي تر الخاص بك دوم مراه ة؛ و
(ب امممممممدم المممممممد ل لممممممم الخمممممممدمات المصمممممممرفية ا مممممممر اإلنترنمممممممت ممممممممك ع ي مممممممام
م يمممممم تر متصممممممك بشمممممم كة مح يممممممة عو ع ي ممممممام تممممممي ل جم مممممم ر الممممممد ل لمممممم
ممممم كة اإلنترنممممممت عو ن مممممة د مممممم ل اامممممممة دوم الت مممممد مممممممك امممممدم تمكممممممك الغيممممممر
مك الد ل ل الخدمات المصرفية ا ر اإلنترنت باسمك .

5-3

مةةةةةةةا هةةةةةةةةي القيةةةةةةةةود األخةةةةةةةةرى التةةةةةةةةي تنطبةةةةةةةةق فيمةةةةةةةةا يتعلةةةةةةةةق باسةةةةةةةةتخدامكم للخةةةةةةةةدمات
المصرفية عبر اال تر ت؟
جممممممممص ا مممممممميك اممممممممدم تشمممممممم ش عو عو تممممممممأل عو لحممممممممات ضممممممممرر (عو

محاولممممممممة التشمممممممم ش عو تممممممممألت و لحممممممممات ال ممممممممرر ع بيانممممممممات عو برمجيممممممممات
مرت ممممممة بالخممممممدمات المصممممممرفية ا ممممممر اإلنترنممممممت ،بممممممما فمممممم ذلمممممم ع عداة عمممممممك
وحما ة ( م ويدت .
 جمممممممص ا مممممممميك التعامممممممممك ممممممممم ح مممممممم ت الممممممممد ل عو ال ثمممممممما عو ع مع مممممممممات
ع مممممممر متع مممممممة بالخمممممممدمات المصمممممممرفية ا مممممممر اإلنترنمممممممت ا ممممممم عن ممممممما ا مممممممة
وسر ة بكام ا ف يمي األوهات.
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 جمممممص ا ممممميك امممممدم ربمممممء ع م هممممم لكترونممممم
الخاص بالخدمات المصرفية.
6-3

مممممر مممممم الم هممممم اإللكترونممممم

متى تتم معالجة التحويالت المالية التي يتم ا فاذها عبر اال تر ت؟
ممممممممت صمممممممم تحمممممممم ألت األممممممممم ال التمممممممم تجر مممممممما ا ممممممممر الخممممممممدمات
 سمممممممم
المصرفية ا ر اإلنترنت ا الف ر مك حسابك .
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قروض الرهن العقاري
قروض الرهن العقاري
-1
 1-1ما هو الرهن العقاري؟
 هممممممر الممممممرلك الع ممممممار لمممممم هممممممر
م م م اك طر ا ار.

دممممممم ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت لكمممممم

 2-1مةةةةةا الةةةةةذي تحتةةةةةاج إلةةةةةى تقديمةةةةةه إلةةةةةى البنةةةةةك األهلةةةةةي الكةةةةةويتي السةةةةةتالم مبلةةةةةغ
قرض الرهن العقاري؟
 جص ا يك تلو د ال األل الك ت بما :
مممممم اف تك بصممممميغة افممممم ا ي ممممما ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ا ممممم همممممر
(ع
الرلك الع ار ؛
ممممممي ضمممممممام غيممممممر مممممممؤرل سمممممماو م ممممممق هممممممر الممممممرلك الع ممممممار
(ب
م هعمممممما حسممممممص األ مممممم ل مممممممك همممممم ك ومحممممممرر لصممممممال ال مممممم األل مممممم
الك ت ؛
الت مممممامل لصمممممال ال ممممم األل ممممم الكممممم ت امممممك وثممممما التممممم ميك المتع مممممة
(
الحال؛
بالع ار ،ذا ان
الت ممممممممامل لصممممممممال ال مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت اممممممممك ع مممممممممك ويميمممممممم
(د
الحال؛
اإل جارات المست ية ال ا ة اك الع ار ،ذا ان
نسمممممخة ع ممممم ية ممممممك اتفاهيمممممة ال يممممم والشمممممرار سممممم د الم كيمممممة الم كيمممممة ،ذا
(لي
الحال؛؛
ان
نسمممممخة ع ممممم ية ممممممك ع مسمممممت د مممممت نشمممممار وتسمممممجيك وا تممممممال المممممرلك
(و
ا ممممم الع مممممار لصمممممال ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،ذا مممممام ذلممممم مسمممممم حا
ب؛
مممممما ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت بالت ممممممامل اممممممك
م اف ممممممة بالشممممممكك الممممممو
(م
اتفاهيمممممممة ال يممممممم والشمممممممرار لممممممم ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت  ،ذا ان ممممممم
الحال؛
ع ممممممممك و الممممممممة هان نيممممممممة مصممممممممدهة ل صممممممممال ال مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت
(
وبصممممممميغة م لمممممممة لمممممممد المحممممممما فممممممم اإلممممممممارات العربيمممممممة المتحمممممممدة
الحال؛
األل الك ت  ،ذا ان
وم لة ل
ممممممي واحممممممد غيممممممر مممممممؤرل لصممممممال ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت لتغ يممممممة
(ط
رسمممممم م اإلنشممممممار والتسممممممجيك واأ تمممممممال فيممممممما تع مممممم بممممممالرلك الع ممممممار
لصال ال األل الك ت ؛ و
دليمممممك مممممال رضممممما ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ا ممممم اممممممتأل ك عو حصممممم لك
(
ا ح م كية هابك ل ي و ال مك األا ار.
 جممممملر ممممممك ام يمممممة ط مممممص ال مممممر الع مممممار  ،جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت
عم رسمممممك لكممممم (بممممم وسمممممي ة رالممممما ال ممممم األل ممممم الكممممم ت م اسممممم ة نمممممم ذ
ممممممماب امممممممر ممممممممك لممممممموا ال يمممممممك بم ابمممممممة
ممممممماب العمممممممر  ،سممممممميك م ع
م اف مممممة ممممممك حيممممم الم مممممدع ف مممممء وبمممممدوم ع التممممملام بممممماإلهرا وهمممممد خ ممممم
ذل الخ اب ل روط الخا ة.
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كيف ومتى تستلم مبلغ قرض الرهن العقاري؟
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 رل مممممما بم اف ممممممة ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت وف مممممما لت ممممممد را الم فممممممرد بمممممم م يميمممممم
المت مممممات والشممممم روط همممممد تمممممم ال فمممممار ب ممممما عو التخ ممممم ا مممممما ممممممك ه مممممك ال مممممم
األل ممممم الكممممم ت  ،جممممم م مممممر م مممممق همممممر المممممرلك الع مممممار امممممك طر ممممم
التح ممممممك المصممممممرف لمممممم حسمممممماب الصممممممر عو ،ذا تمممممم اأتفممممممات ا مممممم ممممممأل
ي مصرف .
ذل م ال األل الك ت  ،اك طر
 ب ممممار ا ممممم الغممممر ممممممك هممممر المممممرلك الع ممممار ووف ممممما لت ممممد ر ال ممممم األل ممممم
الك ت م فردا هد ك م حساب الصرف:
فممممم حالمممممة امممممادة تم مممممك المممممد م المممممم ذة ممممممك ب ممممم ا مممممر عو مؤسسمممممة
(ع
ماليمممممة م لمممممة لمممممد ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،لممممم الحسممممماب لمممممد ذلممممم
ال ر اأ ر؛
ضممممماف  ،لممممم حسمممممابك لمممممد ال ممممم
(ب فممممم حالمممممة الحصممممم ل ا ممممم همممممر
األل ممممم الكممممم ت عو ب ممممم ا مممممر عو مؤسسمممممة ماليمممممة م لمممممة لمممممد ال ممممم
األل الك ت ؛
 4-1هةةةةةةل بإمكةةةةةةان البنةةةةةةك الكةةةةةةويتي األهلةةةةةةي سةةةةةةحب التزامةةةةةةه بشةةةةةةأن تةةةةةةوفير قةةةةةةرض الةةةةةةرهن
العقاري لكم؟
 جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت فممممم ع وهمممممت ه مممممك مممممر ال مممممر الع مممممار  ،لغمممممار
التلامممممممم بتمممممممم فير ال ممممممممر الع ممممممممار عو تخفمممممممي م ممممممممق هممممممممر الممممممممرلك الع ممممممممار
ممممممماب امممممممر عو تممممممم ير مممممممر
الم صممممممم ص ا يممممممم فممممممم ط مممممممص ال مممممممر عو ع
هممممممممر الممممممممرلك الع ممممممممار ذا لمممممممم ت مممممممم ال مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت ت ر ممممممممرا مممممممممك
مستشمممممار  ،بمممممما مممممال رضممممماا ،فيمممممما تع ممممم بالمسممممما ك ال ان نيمممممة والت مي يمممممة التممممم تتع ممممم
بول الرلك الع ار (م ك س د الم كية .
 ذا ممممممار ا ل ممممم األل ممممم الكممممم ت ح هممممم ف مممممك تحممممممك المسمممممؤولية امممممك لتممممملام ممممممك
ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت و ممممممر ات التابعممممممة واممممممدم
يان مممممم لكمممممم وت تلممممممم م بتعمممممم
سممممما ر تتك مممممدون ا بخصممممم ص
تحممممممي المسمممممؤولية امممممك ع التممممملام فيمممممما تع ممممم بممممم
ممممرار الع ممممار المعتمممملم ال يممممام بمممم  ،ممممول لممممك كمممم م ال مممم األل مممم الكمممم ت م لممممما بممممرد
ع رسممممم م هممممممت بمممممدفع ا لممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت فيمممممما تع ممممم ب ممممم ك ل حصممممم ل
ا هر الرلك الع ار .
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ما هي التزاماتكم فيما يتعلق بأي ضمان يتعلق بالعقار؟

 ذا لممممم مممممت تسممممممجيك م كيمممممة الع مممممار بالكامممممممك فممممم السمممممجك الع ممممممار ذ الصممممم ة (ا مممممم
سممممم يك الم مممممال ذا مممممام مسمممممجأل فممممم سمممممجك مؤهمممممت م مممممك نصمممممام ا ممممم د لمممممد دا مممممرة
األراضمممممم واألمممممممألك بممممممدب عو ع سممممممجك مشمممممماب فمممممم ع مممممممارة ع ممممممر عو ذا ممممممام
ل ع مممممار سممممم د م كيمممممة م مممممد بمممممدأ ممممممك سممممم د الم كيمممممة الكاممممممك فتتع مممممدوم بتح مممممك سممممم د
الم كيممممممة الم ممممممد لمممممم سمممممم د م كيممممممة امممممممك والت ممممممد مممممممك تسممممممجيك الع ممممممار فمممممم سممممممجك
الم كية المكتمك بمجرد عم ص الع ار مؤلأل ل وا التسجيك.


جممممممم م ل ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت  ،فممممممم ع وهمممممممت مممممممر فيممممممم عم هيممممممممة عو فا مممممممة عو
ممممألحية ع ضمممممام م ممممدم مممممك همممم ك هممممد تمممم ثر سمممم ا عو عنمممم غيممممر مممماف عو غيممممر م مممملم
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هان نممممما عو غيمممممر ه مممممك ل ت فيمممممو لممممم عهصممممم حمممممد سمممممم بممممم ال مممممان م المعمممممم ل بممممم  ،عم
مممممممص مممممممم ك ت مممممممد ضممممممممام ضممممممماف (عو تحسممممممميك ع ضممممممممام هممممممما فيمممممممما تع ممممممم
ب مممممر المممممرلك الع مممممار ممممممك عيمممممك حما مممممة مصممممم حت  ،فممممم حالمممممة حمممممدو ذلممممم فممممم نك
تتع دوم بما :
(ع الت هيممممممم ا ممممممم يميممممممم ال ثممممممما وتسممممممم يم ا والحصممممممم ل ا ممممممم يميممممممم الم اف مممممممات
والصمممممألحيات الألمممممممة التممممم همممممد ررلممممما ال ممممم األل ممممم الكممممم ت وف ممممما لت مممممد را
ب ا؛
الم فرد الت رالا ضرور ة عو م
(ب التعاممممممممك مممممممم ع سممممممم ة حك ميمممممممة عو غيرلممممممما ممممممممك سمممممممجألت األراضممممممم ذات
الص ة المحددة مك ه ك ال األل الك ت ؛ و
( دفممممممممم يميممممممممم رسممممممممم م التسمممممممممجيك عو غيرلممممممممما ممممممممممك الرسممممممممم م والمصمممممممممروفات
واإللتلامممممممممات والتكممممممممالي ال ان نيممممممممة ع و غيرلمممممممما مممممممممك التكممممممممالي فيممممممممما تع مممممممم
باستكمال ع ضمام عو ع و ع ضمام ضاف ا الع ار.
 ذا ع مممممممر ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت ب نممممممم جمممممممص تسمممممممجيك الع مممممممار و عو ع ضممممممممام
وا ف مممممت فممممم تسمممممجيك الع مممممار عو ال ممممممام فممممم غ ممممم م  30مممممما ممممممك لممممموا اإل مممممار،
و لممممم عم مممممت سمممممداد يميممممم الم مممممالق المسمممممتح ة مممممم ك بم يمممممص همممممر المممممرلك الع مممممار
بالكامممممممك ،ت ممممممم م بتعيمممممميك ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت (وع مممممممك و أل مممممم عو م لفيمممممم عو
نيابة ا ك :
يك لك ل يام بما
محامي المف ضيك
(أ) الت هيمممم ا ممممم ع مسممممت د وتسممممم يم واسمممممتألم عو ال يممممام بممممم اممممممك هممممد مممممراا ال ممممم
األل الك ت م اس ا فيما تع بتسجيك الع ار و عو ع ضمام؛
(ب تسممممممد د ع مممممممدف اات فيممممممما تع مممممم بتسممممممجيك الع ممممممار و عو ع ضمممممممام و ضممممممافة
ع مدف اات مك لوا ال يك ل الم ق الر يس ل ر الرلك الع ار ؛
مممممم ات لتسممممممجيك الع ممممممار و عو ع ضمممممممام لممممممد الم مممممم ر عو فمممممم ع
( اتخمممممماذ ع
ة؛ و عو
رذ
سجك ا ار حك م عو ع سجك ا ار
ات أستكمال ع ضمام.
(د اتخاذ ع
ممممر هممممد كمممم م لممممد ال مممم األل مممم الكمممم ت  ،ت تلممممم م
 ممممم اممممدم اإل ممممألل بمممم حمممم
ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت والشممممممر ات التابعممممممة لمممممم و بممممممرار ذمت مممممما مممممممك ع
بتعمممممم
مسمممممممؤولية تتع ممممممم ب فممممممماهك عو امممممممدم همممممممدرتك ا ممممممم تسمممممممجيك الع مممممممار عو ع ضممممممممام
م ب م ك ت د م فيما تع ب ر الرلك الع ار .
 6-1ما هي مسؤولياتكم فيما يتعلق بقرض الرهن العقاري؟
 ت ممممممم م بم ي مممممم اإلهممممممرار وت ممممممم م ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت فمممممم التممممممار الممممممو
ممممممر هممممممر الممممممرلك
تسممممممر فيمممممم ممممممروط هممممممر الممممممرلك الع ممممممار وفمممممم تممممممار
الع ار وف ك م ألل مدة ال ر الع ار  ،عن :
(ع ل دم ال األل الك ت ع هرار مك ع ن فيما تع بالع ار؛
(ب ذا ممممممت مالمممممم الع ممممممار ،ف ممممممد ك حمممممم م كيممممممة واضمممممم و ممممممحي وهابممممممك ل تسمممممم
وم كيمممممة مسمممممج ة ل ع مممممار بمممممما فممممم ذلممممم (حسمممممص الحالمممممة ممممممك مممممألل التم ممممم الحمممممر
عو الحيممممممامة اإل جار ممممممة عو حمممممم اأنتفمممممما عو المسمممممماطحة عو ع حمممممم م كيممممممة ممممممر
معتر ب بم يص ال ان م المعم ل ب ؛
( ذا لمممممم تكمممممممك مالممممممم الع مممممممار ،فع مممممممد ادا كمممممم إللتلامممممممماتك بم يمممممممص اتفاهيمممممممة ال يممممممم
كممممم م لمممممد ك (عو سممممميك م لمممممد ك الحممممم فممممم الحصممممم ل ا ممممم
والشمممممرار ،فسممممم
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ومسمممممج ة ل ع مممممار بمممممما فممممم ذلممممم (حسمممممص الحالمممممة
م كيمممممة واضمممممحة وهاب مممممة ل تسممممم
مممممممك ممممممألل التم مممممم الحممممممر عو الحيممممممامة اإل جار ممممممة عو حمممممم اأنتفمممممما عو المسمممممماطحة
عو ح الم كية المعتر ب بم يص ال ان م المعم ل ب ؛
(د أ يمممممد ضممممممام (باسمممممت ار ع ضممممممام م ممممم ب مممممم ك م حممممم لممممم ال ممممم األل ممممم
الكممممم ت مم ممممم ا ممممم م كيمممممتك ل ع مممممار عو ا ممممم اتفاهيمممممة ال يممممم والشمممممرار عو ا ممممم
ع وثي ة ت ميك ذات ة عو ا د ك اإل جارات (حسص الحالة ؛
(لي ل حد ت صير بم يص اتفاهية ال ي والشرار؛
(و ذا مممممام الع مممممار لممممم مممممت تشمممممييدا بالكاممممممك بعمممممد ،لممممم حمممممد ت صمممممير بم يمممممص ع
ا د ل ار الع ار؛ و
(م أ يد ا تع د م يد عو ح ارتفات عو ح مرور ا الع ار.
 طمممممم ال مممممممدة ال ممممممر
مشروط ا :
(ع اأمت ممممممال بشممممممروط ال ممممممر ومراامممممماة وت فيممممممو التلاممممممماتك بم يممممممص اتفاهيممممممة ال يمممممم
الحال التلاماتك بم يص ع ا د ل ار الع ار؛
والشرار و ذا ان
ذا لمممممم كممممممك عنممممممت المالمممممم المسممممممجك ل ع ممممممار ،ال يممممممام بم ال ممممممة ال مممممما (حسمممممم ما
(ب
كممممم م لممممم الحمممممال عم سممممم ال ممممم األل ممممم الكممممم ت يميممممم المسمممممت دات األ ممممم ية
التمممم ت ممممت ح كمممم وم كيممممتك ومصممممالحك فمممم الع ممممار وفمممم حالممممة تسمممم ي م ممممك لمممموا
المست دات ليك فيجص ا يك تس يم ا ف را ل ال األل الك ت ؛
مممممممار ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت فممممممم را بحمممممممدو ع حمممممممد ت صمممممممير بم يمممممممص
(
اتفاهيممممممة ال يمممممم والشممممممرار عو ا ممممممد ال ممممممار عو ع حممممممد ن ممممممار عو ع م ال ممممممة سمممممم ية
عو مصممممممم حة فممممممم الع مممممممار بمممممممما فممممممم ذلممممممم ع تممممممم ير عو تغييمممممممرات عو تعمممممممد ألت
م ترحة بم يص اتفاهية ال ي والشرار عو ا د ال ار؛
(د ت فيو ح هك بم يص اتفاهية ال ي والشرار و عو ا د ال ار؛
(لي الحفممممممال ا مممممم الع ممممممار وع تج يمممممملات وتر ي ممممممات وم مممممماط ارييممممممة فمممممم حالممممممة
ر ك مك هيمت ؛
أل ييدة وادم لمال الع ار عو ال يام ب
(و اأمت ال ب لتلامات الت ميك الخا ة بك ؛
(م اأمت ممممممال بجميمممممم ال مممممم انيك السممممممار ة المتع ممممممة بالع ممممممارات ،بممممممما فمممممم ذلمممممم ا مممممم
سممممم يك الم مممممال أ الحصمممممر ع ممممممك ويميممممم ال ممممم ا الصمممممادرة ممممممك ه مممممك الم ممممم ر
عو ع يمعيممممممممة ال مممممممممألك التمممممممم تكمممممممم م م لمممممممممة ا مممممممم الع ممممممممار ويميمممممممم الع مممممممم د
والس دات والمست دات األ ر الم لمة ل ع ار؛
( دفممممممم ع ممممممممك ويميممممممم الرسممممممم م والج ا مممممممات والت ييممممممممات وال مممممممرا ص المسمممممممتح ة
فيما تع بالع ار ف ال هت الم اسص؛
(ط السممممممما ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت عو مم يمممممم المف ضمممممميك معا ممممممة الع ممممممار وترتيممممممص
ذل ؛
ممممممار ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت فمممممم را بمممممم عمممممممر عو م ال ممممممة عو ممممممعار عو ع
(
مسمممم لة ع ممممر ممممت ت ممممد م ا لمممميك مممممك ه ممممك ع طممممر ثالمممم والتمممم مممممك مممم ن ا عو
غال ؛
مك المحتمك عم تؤثر ا الع ار عو ا م كيتك عو ا
(ك تسمممممجيك المممممرلك الع مممممار لصمممممال ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ا ممممم نف مممممتك وتك فمممممتك
ف عهرب وهت ممكك ام يا؛ و عو
(ل اأمت ممممما امممممك ال يمممممام بمممممما ممممم بمممممدوم الحصممممم ل ا ممممم م اف مممممة يمممممة مسممممم ة ممممممك
ال األل الك ت :
الع ممممممار  ،فمممممم نك تتع ممممممدوم وت اف مممممم م بشممممممكك ن مممممما

وغيممممممر
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 -1ن ممممممك م كيممممممة عو بيمممممم عو الت ممممممامل اممممممك عو ممممممم عو تسممممممجيك ع مصمممممم حة فمممممم
الع ممممممار عو ع يمممممملر م مممممم لمممممم ع طممممممر ثالمممممم بممممممما فمممممم ذلمممممم نشممممممار ع
ترتيص بي و اادة ت يير؛
 -2ممممممم ع ضمممممممام (باسممممممت ار ع ضمممممممام م مممممم ب ممممممم ك م حمممممم لمممممم ال مممممم
األل الك ت ا الع ار عو ع يلر م ؛
 -3مممممم ع حممممم ارتفمممممات عو حممممم طر ممممم عو تع مممممد م يمممممد مممممؤثر ا ممممم الع مممممار عو
ع يلر م ؛
 -4ت يير ك عو يلر مك الع ار.
 -5يرار تعد ألت ي لر ة ا الع ار عو ع يلر م ؛
 -6تغيير استخدام عو وض وحالة الع ار عو ع يلر م .
 -7ملاولة ع تجارة عو عامال ف الع ار.
 -8مممممم ع ح ممممم ت فممممم ا لع مممممار همممممد تمممممؤثر ا ممممم هيممممممة الع مممممار عو ا ممممم ح ممممم ت
ال األل الك ت بم يص روط هر الرلك الع ار ؛
 -9ب ال الت يك الرسم عو لغا عو ال عك في ؛
 -10يرار ع تعد ك عو تغيير عو ن ار أتفاهية ال ي والشرار؛
 -11ذا مممممام الع مممممار لممممم مممممت تشمممممييدا بعمممممد ،يمممممرار ع تعمممممد ك عو تغييمممممر ا ممممم ع
ا د تع ب ا ؛ و عو
 -12المممممممد ل فممممممم ع مفاوضمممممممات مممممممم ع سممممممم ة حك ميمممممممة عو الم اف مممممممة ا ممممممم
اأستح اذ اإلي ار ا ك عو يلر مك الع ار.
 7-1ما هي التزامات التأمين الخاصة بكم بموجب قرض الرهن العقاري؟
 طممممم ال ممممممدة ال مممممر الع مممممار  ،فممممم نك تتع مممممد وت اف ممممم م ا ممممم مممممما ممممم (ا ممممم نف مممممتك
الخا ة :
(ع تمممممم ميك الع ممممممار (واإلب ممممممار ا مممممم سممممممر ام لمممممموا التمممممم ميك ضممممممد يميمممممم المخمممممماطر
المعتمممممممادة مممممممم مممممممر ة تممممممم ميك حسممممممم ة السممممممممعة ومعتممممممممدة لمممممممد ال ممممممم األل ممممممم
الكممممم ت ب يممممممة تسممممماو ا ممممم األهمممممك هيممممممة الع مممممار ،مممممم تسممممممية ال ممممم األل ممممم
ممممممدر وثي ممممممة التمممممم ميك وبالصمممممميغة والم ممممممم م
الكمممممم ت مسممممممتفيد م ا ممممممر فمممممم
الو ال رضا ال األل الك ت ؛ و
(ب الحصممممم ل ا ممممم وثي مممممة تممممم ميك ا ممممم الحيممممماة ممممممك مممممر ة تممممم ميك حسممممم ة السممممممعة
ومعتممممممممدة ممممممممك ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت بم مممممممق سممممممماو ا ممممممم األهمممممممك الم مممممممق
المسممممممتح بم يممممممص هممممممر الممممممرلك الع ممممممار  ،ممممممم تسمممممممية لمممممم ال مممممم األل مممممم
ممممممدر وثي ممممممة التمممممم ميك وبالصمممممميغة والم ممممممم م
الكمممممم ت مسممممممتفيد م ا ممممممر فمممممم
الو ال رضا ال األل الك ت .
 وثمممممما التمممممم ميك المشممممممار لي مممممما عاممممممألا سممممممتك م لصممممممال
م ممممممالق مسممممممتح ة الممممممدف بم ي مممممما سمممممميت دفع مممممما لمممممم ال
كممممممم م ضمممممممرور ا (بخمممممممأل حالمممممممة م ال مممممممات الغيمممممممر
والم اف ممممممة ا مممممم عنمممممم جمممممم م ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت
بم يص وثا الت ميك لوا مك عيك:
ممممممممأل ع ضممممممممرر مممممممممؤمك ا يمممممممم حسمممممممم ما ممممممممراا ال مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت
(ع
ضرور ا ل مام الحفال ا هيمة الع ار وع ضمام؛ و عو
(ب تخفي عو تس ة ع م الق مستح ة بم يص هر الرلك الع ار .

ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت وع
مممممم األل مممممم الكمممممم ت حسمممممم ما
 ،ت مممممممم م بم ي ممممممم اإلهمممممممرار
اسممممممتخدام ع م ممممممالق مدف اممممممة
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جمممممص ا ممممميك ضممممممام و الت مممممد ممممممك عم وثممممما التممممم ميك المشمممممار لي ممممما عامممممألا أ مكمممممك
لغا لممممممممما عو تغييرلممممممممما عو تعمممممممممد ا عو السمممممممممما بانت مممممممممار مممممممممألحيت ا دوم عم ت مممممممممدم
ر ات الت ميك عارا يا ا ه ك  30ما ل ال األل الك ت .

كممممم م
 ذا ع ف مممممت فممممم اإلب مممممار ا ممممم سمممممر ام وثممممما التممممم ميك وف ممممما ل ممممموا ال مممممد ،فسممممم
ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت الحمممممم (ولكممممممك لممممممي م لممممممما فمممممم الحصمممممم ل ا مممممم وثمممممما
التمممممم ميك لصممممممالح حسمممممم ما ممممممراا ضممممممرور ا و عو دفمممممم ع عهسمممممماط نيابممممممة امممممم ك  ،سمممممميت
ضممممممافة ع رسمممممم م ومصممممممار وتكممممممالي هان نيممممممة ونف ممممممات وضممممممرا ص تك ممممممدلا ال مممممم
األل الك ت فيما تع بممارست ل وا الح ل الم ق األساس .
 8-1ما هي مسؤولياتكم فيما يتعلق بصيا ة العقار؟
 جمممممص ا ممممميك ممممميانة الع مممممار و ب ا ممممم بحالمممممة ييمممممدة وتتحم ممممم م المسمممممؤولية تجممممماا ال ممممم
األل ممممم الكممممم ت امممممك يميممممم الخسممممما ر واألضمممممرار التممممم ت حممممم بالع مممممار ،التممممم ت شممممم
أل سمممممم ص م ممممممما ممممممام باسممممممت ار ال مممممم واإللتممممممرار ال عيمممممميك ،جممممممص ا مممممميك ا مممممما
مممممم ة
سممممممداد يميمممممم المممممممدف اات التعاهد ممممممة المسممممممتح ة بم يممممممص ع ا ممممممد مممممميانة ذ
بالع ار.
 فممممم حالمممممة امممممدم سمممممداد ع م مممممالق مسمممممتح ة المممممدف بم يمممممص ع ا مممممد ممممميانة بعمممممد م ممممم
 14مممممما (عو ع امممممدد ممممممك األ ممممممام حمممممددا ال ممممم األل ممممم الكمممممم ت ممممممك وهمممممت آل ممممممر
وف ممممما لت مممممد را الم فمممممرد ممممممك اسمممممتألمك إل مممممار المممممدف األول ،فسممممميك م ل ممممم األل ممممم
الكممممم ت الحممممم (ولكمممممك لمممممي م لمممممما بمممممدف لممممموا الم مممممالق نيابمممممة اممممم ك ل حفمممممال ا ممممم
مصمممممم حت فمممممم الع ممممممار وع ضمام ،سمممممميت ضممممممافة ع مممممممدف اات مممممممك لمممممموا ال يممممممك ممممممت
سمممممدادلا نيابمممممة اممممم ك (بمممممما فممممم ذلممممم ع رسممممم م ومصمممممار وتكمممممالي هان نيمممممة ونف مممممات
وضرا ص تك دلا ال األل الك ت ل الم ق األساس .
 9-1ماذا يحدث إذا حصلتم على قرض رهن عقاري باالشتراك مع آخرين؟
 ذا حصمممممم ت ا مممممم هممممممر رلممممممك ا ممممممار باأ ممممممتراك ممممممم ممممممر ك ،وممممممما لمممممم ت ممممممم ا
بمممممم بألن ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت بخممممممأل ذلمممممم ه ممممممك ممممممر م ممممممق ال ممممممر  ،فسمممممميت
اات مممممار عم مممممك م تمممممر لممممم مصممممم حة متسممممماو ة فممممم الع مممممار وت ممممم ا يممممم المسمممممؤولية
بالت ممممممامك والتكافممممممك تجمممممماا هممممممر الممممممرلك الع ممممممار وعنمممممم هممممممد وافمممممم ا مممممم نشممممممار
ال مام ا الع ار.
 10-1كيف سيتم احتساب الفائدة المفروضة عليكم بموجب قرض الرهن العقاري؟
 سممممميت فمممممر فا مممممدة ا ممممميك بشممممم م الر ممممميد اليممممم م المسمممممتح لم مممممق همممممر
الع ار الخاص بك وف ا ألحكام ال د  10-1الجلر ع.

المممممرلك

 ذا ممممت هممممد حصمممم ت ا مممم هممممر رلممممك ا ممممار بسممممعر فا ممممدة متغيممممر ب ممممار ا مممم سممممعر
الفا مممممدة السممممما د بممممميك ال ممممم ك اإلماراتيمممممة عو ب مممممار ا ممممم ع عسمممممعار مريعيمممممة بد مممممة تممممم
اإل ممممار ب مممما ممممممك ه ممممك ال ممممم األل مممم الكممممم ت  ،فمممم م الفا مممممدة تتكمممم م ممممممك يمممممال مممممما
:
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(ب

معمممممدل سمممممعر الفا مممممدة السممممما د بممممميك ال ممممم ك اإلماراتيمممممة ذ الصممممم ة عو ع عسمممممعار
مريعية بد ة ت اإل ار ب ا مك ه ك ال األل الك ت ؛ ما دا
ال امش.

 سمممممي م ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بمرايعمممممة سمممممعر الفا مممممدة السممممما د بممممميك ال ممممم ك اإلماراتيمممممة
ذ الصممممم ة عو ع اسمممممعار مريعيمممممة بد مممممة ممممم م ال ممممم األل ممممم الكممممم ت اإل مممممار ب ممممما
بشممممممممكك دور  .ذا تمممممممم تغييممممممممر سممممممممعر الفا ممممممممدة السمممممممما د بمممممممميك ال مممممممم ك اإلماراتيممممممممة ذ
الصممممم ة عو اأسمممممعار المريعيمممممة ال د مممممة التممممم تممممم ا إل مممممار ب ممممما ممممممك ه مممممك ال ممممم األل ممممم
الكممممم ت فممممم تمممممار المعالجمممممة ،فسممممميت تغييمممممر سمممممعر الفا مممممدة الخممممماص بكممممم فممممم وممممممك
ذلممممم التمممممار لممممميعك ذلممممم التغييمممممر مممممم مرااممممماة الحمممممد األدنممممم لمعمممممدل الفا مممممدة سممممم ا
ممممماب العمممممر عو نصممممميحة ال مممممر عو فممممم ط مممممص ال مممممر عو
مممممما لممممم محمممممدد فممممم
مممممر عو حسمممممص ممممما صممممم بممممم ال ممممم األل مممم الكممممم ت  .سممممميصك لممممموا
ع مسممممت د همممممر
المعدل ثابتا حت تار المرايعة التال .
 سمممممميت تحد ممممممد سممممممعر الفا ممممممدة السمممممما د بمممممميك ال مممممم ك اإلماراتيممممممة عو ع عسممممممعار مريعيممممممة
مممممماب
بد ممممممة ممممممت اإل ممممممار ب مممممما مممممممك ه ممممممك ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت وال ممممممامش فمممممم
مممممممر عو
العمممممممر عو مممممممعار ال مممممممر عو فممممممم ط مممممممص ال مممممممر عو ع مسمممممممت د همممممممر
وف مممممما لممممممما صمممممم بمممممم ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت  .سممممممي ال ممممممامش ثابتمممممما طمممممم ال مممممممدة
ال ر الع ار .
 ا ممممم المممممرغ ممممممما ورد عامممممألا ،جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت مرايعمممممة سمممممعر الفا مممممدة
السمممممما د بممممممميك ال ممممممم ك اإلماراتيمممممممة عو ع عسمممممممعار مريعيمممممممة بد مممممممة خ مممممممر ب ممممممما ال ممممممم
ممممماب العمممممر عو مممممعار
األل ممممم الكممممم ت بمعمممممدل ممممممرات و تكمممممرار غيمممممر محمممممدد فممممم
مممممر ،ت هيمممممت ت ممممم المرايعمممممات
ال مممممر عو فممممم ط مممممص ال مممممر عو ع مسمممممت د همممممر
حددلا ال األل الك ت وف ا لت د را الم فرد.
 11-1ماذا يحدث إذا تم بيع العقار قبل قيامكم بسداد قرض الرهن العقاري؟
 ذا تمممممم بيمممممم الع ممممممار ه ممممممك سممممممداد م ممممممق هممممممر الممممممرلك الع ممممممار بالكامممممممك لمممممم ال مممممم
األل ممممممم الكممممممم ت فممممممم م يميممممممم الم مممممممالق المسمممممممتح ة مممممممم ك بم يمممممممص همممممممر المممممممرلك
الع ممممممار ستصمممممم مسممممممتح ة وواي ممممممة السممممممداد ا مممممم الفمممممم ر و جممممممص ا مممممميك دفمممممم لمممممموا
الم الق ا الف ر ل ال األل الك ت .
 12-1هل بإمكان البنك األهلي الكويتي إ هاء قرض الرهن العقاري؟
 باإلضمممممافة لممممم عحمممممدا اإلن مممممار األ مممممر  ،جممممم م ل ممممم األل ممممم الكممممم ت ا ممممما ووف ممممما
لت د را الم فرد ن ار هر الرلك الع ار ذا:
(ع ع ف مممممممت فممممممم ت فيمممممممو عو مرااممممممماة ع التممممممملام عو تع مممممممد بم يمممممممص مممممممروط همممممممر
الرلك الع ار عو الشروط العامة ل رو ؛
(ب فممممماهك فممممم المممممدف ا مممممد اأسمممممتح ات ،سممممم ار فممممم تمممممار المممممدف المحمممممدد عو تمممممار
اأسمممممتح ات عو التعجيمممممك عو غيمممممر ذلممممم  ،ع م مممممق مسمممممتح المممممدف بم يمممممص همممممر
الرلك الع ار ؛
ذا ت همممممم أل سمممممم ص مممممممك األسمممممم اب سممممممر ام ضمممممممام الممممممرلك الع ممممممار و عو ع
(
ضمام ر مم بم يص روط هر الرلك الع ار ؛
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(
(ط
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الع مممممممار أل سممممممم ص بخمممممممأل

اإلن مممممممار عو

ذا ت هممممممم سمممممممر ام مممممممروط ال مممممممر
انت ار السر ام وف ا لشروط ا؛
ويممممم د تغييمممممر سممممم يممممم لر فممممم ال يممممممة عو الحالمممممة عو اأسمممممتخدام المسمممممم بممممم
ل ع مممممار عو ع حمممممد مممممرر ال ممممم األل ممممم الكممممم ت  ،وف ممممما لت مممممد را الم فمممممرد ،عنممممم
همممممد مممممؤثر سممممم ا ا ممممم مصمممممال ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بم يمممممص مممممروط ال مممممر
الع ار عو الشروط العامة ل رو عو الرلك؛
فممممماهك فممممم السمممممداد بم يممممممص اتفاهيمممممة ال يممممم والشممممممرار عو ا مممممد ال مممممار عو الممممممرلك
الع ممممممار عو ع اتفاهيممممممة ع ممممممر تمممممم فر ال مممممممام ل مممممم األل مممممم الكمممممم ت م ابممممممك
التلاممممممممماتك بم يممممممممص ممممممممروط هممممممممر الممممممممرلك الع ممممممممار عو الشممممممممروط العامممممممممة
ل رو ؛
اممممممدم هيممممممامك بت ممممممد ( و ذا ان مممممم الحممممممال اممممممدم هيممممممامك بتسممممممجيك واسممممممتكمال ع
ضمام ب ار ا ال ص وبالشكك الو ال رضا ال األل الك ت ؛
ذا حممممممممد ع بيمممممممم عو جممممممممار عو لغممممممممار عو مصممممممممادرة عو حجممممممممل عو ع تصممممممممر
مممممر فممممم مممممك عو ع يممممملر ممممممك الع مممممار دوم م اف مممممة مسممممم ة ممممممك ال ممممم األل ممممم
الك ت ؛
وي د ع رت ف ا مك التلاماتك فيما تع ب ضمام همت بت د م ؛
هيمممممامك ب يممممم عو تممممم يير عو ن مممممك الم كيمممممة لممممم طمممممر ثالممممم دوم م اف مممممة مسممممم ة
مك ال األل الك ت ؛
ممممدار حكمممم عو عمممممر بيمممم عو حجممممل ا مممم ممممك عو يمممملر مممممك الع ممممار
فمممم حممممال تمممم
مممممممك ه ممممممك محكمممممممة عو سمممممم ة ع ممممممر مختصممممممة بخممممممأل لصممممممال ال مممممم األل مممممم
الك ت ؛
ذا ع ف مممممممت فممممممم اأمت مممممممال ب لتلاممممممممات التممممممم ميك الخا مممممممة بكممممممم و عو ع التلاممممممممات
دف ع ر ؛

مممم م
 فمممم حالممممة حممممدو ع مممممك األحممممدا المشممممار لي مممما فمممم لمممموا ال ممممد  ،13-1فسمممم
مممممارا مممممال ك فيممممم بتصمممممحي ع ت صمممممير ممممممك لممممموا
ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بمممممم حك
ال يممممممك فمممممم غ مممممم م ثألثمممممممة ع ممممممام ،و أ ف نمممممم جممممممم م ل مممممم األل مممممم الكممممممم ت  ،دوم
مممممار مممممر عو الحصممممم ل ا ممممم م اف مممممة مممممم ك عو انتصمممممار اتخممممماذ
ضمممممرورة ت ييممممم ع
يرار مك يان ك ن ار هر الرلك الع ار .
 13-1ماذا يحدث إذا قام البنك األهلي الكويتي بإ هاء قرض الرهن العقاري؟
 ذا عن مممممم ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت هممممممر الممممممرلك الع ممممممار  ،باإلضممممممافة لمممممم وبممممممدوم
اإل مممممممألل عو ت ييمممممممد ح ممممممم ت ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت  ،عو ع ح ممممممم ت ع مممممممر بم يمممممممص
األل الك ت ا د اإلن ار:
ال انيك المعم ل ب ا عو غير ذل  ،ح ل
ممممممممألحات عو تحسممممممممي ات ا مممممممم
د مممممممم ل و عو حيممممممممامة الع ممممممممار و يممممممممرار ع
(ع
الع ار؛
مالممممممة عو تخممممممل ك عو بيمممممم عو الممممممتخ ص مممممممك ع عثمممممما عو عغممممممرا عو عمممممممألك
(ب
م لة عو ا ا ر ع ر ف الع ار؛
بمممممرام ا مممممد جمممممار عو اتفاهيمممممة ع مممممر فيمممممما تع ممممم بالع مممممار وتجد مممممد عو لغمممممار عو
(
التفاو عو تغيير عو تعد ك روط ع ا د جار تع بالع ار؛
بيمممممم عو التصممممممر فمممممم الع ممممممار وف مممممما ل شممممممروط التمممممم رالمممممما ال مممممم األل مممممم
(د
الك ت م اس ة؛ و عو
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(لي

(و

نفممممماذ الت مممممامل ون مممممك الم كيمممممة فممممم اتفاهيمممممة ال يممممم والشمممممرار و ذا مممممام ذلممممم ممك ممممما
فمممممم ع ا مممممم د ل ممممممار و عو مممممميانة الع ممممممار لمممممم ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت عو ع
مر مممممم عي مممممم ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت واإل عممممممام والتسمممممم ص فمممممم ن ممممممك م كيممممممة
الع ار.
ا مممم الممممرغ مممممك ممارسممممة ال مممم األل ممممم الكمممم ت لح همممم بم يممممص لمممموا ال مممممد
 ،13-1فمممممم م التمممممملامك بم ا مممممم ة دفمممممم الفا ممممممدة ا مممممم هممممممر الممممممرلك الع ممممممار
حتممممم مممممت سمممممدادلا بالكاممممممك سيسمممممتمر فممممم الت يممممم ه مممممك وبعمممممد ع حكممممم مممممادر
مك ه ك ع محكمة ذات ة.
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المصطلحات:
ماذا تعني المصطلحات الواردة باألحرف الكبيرة وغيرها من المصطلحات؟
 األسممممم ة والع ممممماو ك المسمممممتخدمة فممممم لممممموا الشمممممروط واألحكمممممام لممممم ل تيسمممممير ف مممممء ولمممممك
تؤثر ا تفسير ع مك لوا الشروط واألحكام.
 مممممما لممممم ت مممممص السممممميات مممممأل ذلممممم  ،فممممم م المفمممممرد شممممممك الجمممممم والعكممممم
واإل ارات ل عحد الج سيك تشمك الج اآل ر.

مممممحي ،

 الك ممممممات التممممم تشمممممير ضمممممم يا لممممم مممممخص عو طمممممر  ،حسمممممص م ت ممممم الحمممممال ،تشممممممك
المالممممممممم ال حيمممممممممد عو مممممممممر ات الت مممممممممامك عو الشمممممممممر ة عو المؤسسمممممممممة عو ع مممممممممخص
ر.
ط يع عو اات ار
 ممممممما لمممممم ممممممت المممممم ص ا مممممم ممممممأل
الميألد .
والس ات تت اف م الت

ذلمممممم  ،فمممممم م اإل ممممممارات لمممممم التمممممم ار

واأل مممممم ر

مممممار
مممممارة لكممممم لألتصمممممال عو
 مممممما لممممم مممممت الممممم ص ا ممممم مممممأل ذلممممم  ،فممممم م ع
مممممكك
مممممار ال ممممم األل ممممم الكممممم ت بممممم
ال ممممم األل ممممم الكممممم ت تع ممممم اأتصمممممال عو
ممممممك ع مممممكال مراسمممممألت العممممممألر ع و بممممم وسمممممي ة ع مممممر م لمممممة لمممممد ال ممممم األل ممممم
الك ت مك وهت آل ر لغر ت م ك لوا اأتصال عو اإل ار م ك .
ممممممارة لمممممم ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت
 ممممممما لمممممم مممممم ص ا مممممم ممممممأل ذلمممممم  ،فمممممم م ع
مممممممكك ممممممممك
مممممممار بممممممم
مممممممار تع ممممممم اأتصمممممممال بكممممممم عو
لألتصمممممممال عو
ع مممممممكال مراسمممممممألت ال ممممممم عو بممممممم وسمممممممي ة ع مممممممر رالممممممما ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت
م اس ة مك وهت آل ر لغر ن ك م ك لوا اأتصال عو اإل ار ليك .
 المصمممممم حات التمممممم ت ممممممدع بحممممممرو
المع الم س ب ل ا عدناا:
ا حساب ب ك ت فتح لد ال األل الك ت
الحساب
ع مع مممممممممات تتع مممممممم بكمممممممم عو رهمممممممم الحسمممممممماب عو م ممممممممق
معلومات الحساب
الفا ممممممدة المدف اممممممة عو الم يممممممدة فمممممم الحسمممممماب عو معممممممامألت
الحسممممممماب عو ر ممممممميد الحسممممممماب عو رهممممممم ب اهمممممممة الخصممممممم ،
عو اسممممممممك (و فممممممم حالمممممممة عنكممممممم م شممممممم ة عو مممممممر ة اسممممممم
المالممممممممم المسمممممممممتفيد اأسممممممممم وا ممممممممم انك وتار مكمممممممممام
المممممميألد وب مممممد اإلهاممممممة ورهممممم ال ممممممام اأيتمممممماا ورهممممم
التعر مممممم ال ممممممر والمع مممممممات المتع ممممممة بمممممم عممممممم ال
عو است مار اسممممممممممت مارات لممممممممممد ممممممممممتحفظ ب مممممممممما األل مممممممممم
الك ت نيابة ا ك عو ع مع مات مالية ع ر ؛
المممممممره التس سممممممم المميمممممممل المخصمممممممص ممممممممك ه مممممممك ال ممممممم
رقم الحساب
األل ممممم الكممممم ت وف ممممما لت مممممد را الم فمممممرد ممممممك وهمممممت آل مممممر
لكك حساب مفت لد ال األل الك ت ؛
.م.ك– .فمممممممممممر دولمممممممممممة
ال ممممممممممم األل ممممممممممم الكممممممممممم ت
البنك األهلي الكويتي
اإلمارات العربية المتحدة
يممممممرة (م ممممممك اتصمممممماأت ال مممممم

كمممممم م ل مممممما
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الت يممممم الرهمممممم اآلممممممك مممممم ميممممملات األممممممك السمممممي ران ،
ABKey
مممممممما مممممممك األمممممممك ا مممممم ممممممك مممممممك ت ي ممممممات ال ممممممات
المحم ل والخدمات المصرفية ا ر اإلنترنت.
عةةةةةةةرض البنةةةةةةةك األهلةةةةةةةي ع م مممممممممت عو دممممممممممة عو تسممممممممم يك عو ملا ممممممممما عو برنمممممممممام
مكافآت دم ال األل الك ت مك وهت آل ر؛
الكويتي
سياسةةةةةات البنةةةةةك األهلةةةةةي سياسممممممممممممات و يممممممممممممرارات ال مممممممممممم األل مممممممممممم الكمممممممممممم ت
(وتعممممممد ألت ا مممممممك وهممممممت آل ممممممر مممممممك ه ممممممك ال مممممم األل مممممم
الكويتي
الك ت وف ا لت د را الم فرد ؛
العنوان

درهم اإلمارات
التنبيهات

القوا ين السارية

الخدمات المساعدة

مممممممم

ع مممممممممك تفا مممممممميك اأتصممممممممال التاليممممممممة (حسمممممممم ما
الحال :
ا مممممم ام المراسمممممم ة الفع مممممم (بممممممما فمممممم ذلمممممم مكممممممام
(ع
هممممممممامتك عو مكممممممممام ام كمممممممم الر يسمممممممم عو ا مممممممم ام
ر؛
فع
ره ال ات األرض .
(ب
ره الج ال
(
ره الفا .
(د
ا ام ال ر د اإللكترون ؛ و عو
(لي
ع ن مممممممة اتصمممممممال ع مممممممر عو وسمممممممي ة ل ممممممم ل
(و
لمممممميك لغممممممر ت مممممميك مراسممممممألت ال مممممم بمممممم
مممممممكك ممممممممك األ مممممممكال؛ ا ممممممم ال حممممممم المممممممو مممممممت
اأحتفال ب ف السجألت مك وهت آل ر؛
العم ة ال ان نية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
الرسممممممما ك عو اإل مممممممارات (بخمممممممأل ردود الجممممممم ال التممممممم
رسممممم ا ال ممممم األل ممممم الكممممم ت لممممم العميمممممك امممممك طر ممممم
الرسمممممممما ك ال صممممممممية ال صمممممممميرة عو ال ر ممممممممد اإللكترونمممممممم عو
دممممممممة الرسممممممما ك اآلم مممممممة عو ع وسمممممممي ة اتصمممممممال ع مممممممر
متاحة؛
ع هممممان م معممممم ل بمممم (بممممما فمممم ذلمممم ا مممم سمممم يك الم ممممال
ممممممادرة مممممممك ه ممممممك ال مممممم
أ الحصممممممر ع همممممم انيك ولمممممم ا
المر مممممممل عو ع ي مممممممة ت صيميمممممممة ع مممممممر ل ممممممم األل ممممممم
الكممممممم ت عو أ حمممممممة عو مرسممممممم م عو هاامممممممدة عو مرسممممممم م عو
هممممممان م طمممممم ا عو ت ييمممممم عو نصممممممام ا بممممممات عو حكمممممم عو
عمممممر محكمممممة ممممادر اممممك محكمممممة ل مممما وأ ممممة ه مممما ية فمممم
دولممممممة اإلمممممممارات العربيممممممة المتحممممممدة عو اتفممممممات بمممممميك ال مممممم
األل ممممممممم الكممممممممم ت وع سممممممممم ة حك ميمممممممممة وت صيميمممممممممة عو
اتفاهيممممممة عو معالممممممدة بمممممميك الحك مممممممة والسمممممم ات الت صيميممممممة
(فممممممم مممممممك حالمممممممة ،سممممممم ار انمممممممت مح يمممممممة عو عي يمممممممة عو
دولية ؛
ممممممم دوت
الخدممممممممة التممممممم تمكممممممم ك ممممممممك ال ممممممم ل لممممممم
األمانمممممات الخممممماص بكممممم بمسممممماادة ع م لممممم فممممم ال ممممم
األل الك ت حمك مفتاحا ر يسيا؛
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مراسالت البنك

الفر
يوم عمل
بطاقة
البنك المركزي
الرسوم

المعلومات السرية
مسطر
عميل
مراسالت العمالء
الحساب الجاري
الوقت النهائي

بطاقة الخصم المباشر

يميمممممممم اإل ممممممممارات واإل ممممممممعارات وال اهممممممممات وعرهممممممممام
التعر مممممممممم الشخصممممممممممية واأرهممممممممممام السممممممممممر ة و مممممممممممات
المممممممممرور لمممممممممرة واحممممممممدة ومع مممممممممات األمممممممممام ودفمممممممماتر
الشممممممميكات وعواممممممممر عمممممممميك الصممممممم دوت و شممممممم الحسممممممماب
وال مممممممممممات ،وال صممممممممممما والت ي مممممممممممات وردود الجممممممممممم ال
والمممممممممممردود ال اتفيمممممممممممة ورسممممممممممما ك ال ر مممممممممممد اإللكترونممممممممممم
واإل صمممممممماأت عو ع مراسممممممممألت ع ممممممممر رسمممممممم ا ال مممممممم
األل الك ت ليك ؛
ا مممممممممك عفممممممممر ال مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت فمممممممم دولممممممممة
اإلمارات العربية المتحدة
ع مممممم م تكمممممم م فيمممممم ال مممممم ك مفت حممممممة لملاولممممممة األامممممممال
ف دولة اإلمارات العربية المتحدة؛
ب اهة الخص الم ا ر
مصر اإلمارات العربية المتحدة المر ل
الرسممممممم م واألتعممممممماب والتكمممممممالي والعمممممممم أت والغراممممممممات
والمصمممممروفات األ مممممر (بمممممما فممممم ذلممممم ع رسممممم م ا ممممم
ال اهمممممة مسمممممتح ة المممممدف ممممممك هممممم ك لممممم ال ممممم األل ممممم
الكمممممم ت فيممممممما تع مممممم بعممممممرو ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت
ع و فيممممممممما تع مممممممم بامت ممممممممال ال مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت أل
التلامممممممات ت صيميممممممة ا مممممم ال حمممممم الم صمممممم ص ا يمممممم فمممممم
يمممممدول الرسممممم م عو التممممم حمممممددلا ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
مك وهت آل ر؛
مع ممممممممات حسمممممممابك ومع ممممممممات األممممممممام وع مراسمممممممألت
ومراسممممممممممممألت العمممممممممممممألر وع مع مممممممممممممات ع ممممممممممممر ذات
ط يعة سر ة؛
در الشي ؛
عم ك م ل اك يك مت ام يك ا
ع مممممممخص سمممممممتخدم عو شمممممممارك عو شمممممممتر عو شمممممممترك
ف ع مك ارو ال األل الك ت ؛
يميممممممم اإل مممممممارات والتع يممممممممات والمراسمممممممألت األ مممممممر
الت ترس ن ا ل ال األل الك ت ؛
حساب المعامألت
مممممر وهمممممت فممممم ممممم م اممممممك تمممممت فيممممم معالجمممممة المعمممممامألت
الم فممممموة فممممم ممممم م العممممممك ذلممممم  ،ا ممممم ال حممممم المممممو حمممممددا
ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ممممممك وهمممممت آل مممممر ووف ممممما لت مممممد را
الم فممممممرد ،وا يمممممم هممممممد خت مممممم بال سمممممم ة ل معممممممامألت التمممممم
تمممممت ممممممك مممممألل الخمممممدمات المصمممممرفية ا مممممر اإلنترنمممممت عو
ف الفرو .
ب اهممممممممة الخصمممممممم الصممممممممادرة مممممممممك ه ممممممممك ال مممممممم األل مممممممم
الكممممم ت لممممم العميمممممك (وتشممممممك ال اهمممممات ال د مممممة والتممممم
تسممممممممتخدم لتمكمممممممميك يممممممممرار معممممممممامألت ب اهممممممممة الخصمممممممم
الم ا ر؛
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مممممدار ب اهمممممة الخصممممم لممممم ممممممك ه مممممك
صةةةةةةاحب بطاقةةةةةةة الخصةةةةةةم العميمممممك المممممو مممممت
ال األل الك ت والت تحمك اسم
المباشر
معةةةةةةةةةةةةةةةةامالت بطاقةةةةةةةةةةةةةةةةة ع ممممممرار سمممممم و عو ممممممدمات عو ام يممممممات سممممممحص ن ممممممد
عو ع معممممممممامألت ع ممممممممر تممممممممت اممممممممك طر مممممممم اسممممممممتخدام
الخصم المباشر
ب اهمممممممة الخصممممممم عو رهممممممم التعر ممممممم الشخصممممممم عو ممممممممة
المممممممرور لمممممممرة واحممممممدة عو بمممممم طر ممممممة ع ممممممر مصممممممر
ب ا مك ه ك احص ب اهة الخص الم ا ر؛
الت هيمممممم اإللكترونمممممم عو الرهممممممم (عو ع ممممممكك ممممممر مممممممك
التأكيد الرقمي
ع كال الت يد ال ل الم دم ب اس تك ؛
افمممم ا يمممم ال مممم األل مممم الكمممم ت ا مممم
الحسمممماب الممممو
حساب الصرف
مممممممر م مممممممق ال مممممممر المممممممو همممممممد كممممممم م حسممممممم ا عو
حسمممممماب طممممممر ثالمممممم عو الحسمممممماب الممممممو تم ك نمممممم لممممممد
مممممممر عو
لمممممممد ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت عو لمممممممد ب ممممممم
مؤسسة المالية معتمدة لد ال األل الك ت ؛
الخةةةةةةةةةةةدمات المصةةةةةةةةةةةرفية الخدمات المصرفية ا ر الج ال و عو اأنترنت؛
اإللكترو ية
تع يمات الخدمات المصرفية ا ر اأنترنت
التعليمات اإللكترو ية
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحب علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى م مممممق السمممممحص ممممممك الحسممممماب المممممو مممممت بم ي ممممم تجممممماوم
حممممممد اإلنفممممممات دوم عم تك نمممممم ا هممممممد ت ممممممدمت مسمممممم ا ب ممممممص
المكشوف االستثنائي
لمممممم ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت ل سممممممحص ا مممممم المكشمممممم
فيما تع بول الم ق؛
ع اسمممممممتمارة عو نمممممممم ذ محددة محمممممممدد ممممممممك ه مممممممك ال ممممممم
موذج/استمارة
األل ممممم الكممممم ت لغمممممر معممممميك (ا ممممم سممممم يك الم مممممال أ
الحصممممممممر ط ممممممممص اممممممممر محممممممممدد مممممممممك ال مممممممم األل مممممممم
الكمممممممم ت عو تع يمممممممممات لمممممممم ال مممممممم األل مممممممم الكمممممممم ت
والت الو مكك تع ت ا تع ت :
بمممممم وسممممممي ة ممممممممك وسمممممما ك التع يمممممممات عو الت يمممممممد
(ع
التممممم حمممممددلا ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ممممممك وهمممممت
آل ر؛
الخةةةةةةةةةةةدمات المصةةةةةةةةةةةرفية الخدممممممممة المصمممممممرفية الشخصمممممممية ا مممممممر اإلنترنمممممممت التممممممم
فرلمممممممممما ال مممممممممم األل مممممممممم الكمممممممممم ت ا مممممممممم الم همممممممممم
عبر اال تر ت
اإللكترونمممممم  ،و مكممممممك ال مممممم ل لي مممممما مممممممك ممممممألل مممممم كة
اإلنترنممممممممممت ،لتمكمممممممممميك اسممممممممممتألم وارسممممممممممال المع مممممممممممات
وت يي ات الخدمات المصرفية ا ر اإلنترنت؛
توجيهةةةةةةةةةةةات الخةةةةةةةةةةةدمات ع ط ممممممممص عو ت يممممممممد عو م اف ممممممممة عو ع مراسمممممممم ة ع ممممممممر
المصةةةةةةةةةةةةةةةةرفية عبةةةةةةةةةةةةةةةةر مماث مممممممة ترسممممممم ن ا لممممممم ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت امممممممك
طر الخدمات المصرفية ا ر اإلنترنت؛
اال تر ت
اإللتزام/المسؤولية

ع سمممممممارة عو م ال مممممممة عو ط مممممممص عو تممممممم ير عو التممممممملام عو
مصمممممممممممممار عو ضمممممممممممممرر عو تك فمممممممممممممة عو يمممممممممممممرارات عو
غراممممممممات عو رسممممممم م عو ع مسمممممممؤولية ع مممممممر بمممممممما فممممممم
ذلمممممم التكمممممممالي ال ان نيمممممممة اممممممك ع سمممممممارة م مممممممما مممممممام
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سممممم ا (بمممممما فممممم ذلممممم ع سمممممارة سممممم ار انمممممت م ا مممممرة
عو غيممممممر م ا مممممممرة عو أح ممممممة عو ارضمممممممية حتمممممم لممممممم تممممممم
اإل ممممممممار ب مكانيممممممممة حممممممممدو م ممممممممك لمممممممموا الخسممممممممارة عو
األضمممممممرار وبغممممممم ال صمممممممر امممممممما ذا انمممممممت ع م ال مممممممة
تسممممممممت د لمممممممم ف ممممممممدام الممممممممرب عو ممممممممرادات األامممممممممال عو
اأسممممممممممممممت مار عو الشمممممممممممممم رة عو ان مممممممممممممما األامممممممممممممممال عو
الممممممممد رات المت هعمممممممة عو ف مممممممدام ال يانمممممممات (سممممممم ار انمممممممت
نا ممممم ة فيمممممما تع ممممم بكممممم عو تجممممماا ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
عو ع طر ثال
الحمممممد األدنممممم ل ر ممممميد المممممو جمممممص عم كممممم م لمممممد ك فممممم
الحد األد ى للرصيد
حسمممماب معمممميك ( خ مممم ل تغييممممر مممممك وهممممت آل ممممر مممممك ه ممممك
ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت وف مممممما لت ممممممد را الم فممممممرد ودوم ع
التلام بم حك ا عار مس ؛
ع ممممممك ت ي مممممات ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ال اب مممممة ل ت ل مممممك
تطبيق الجوال
ل خمممممممدمات المصمممممممرفية ا مممممممر الجممممممم ال والتممممممم همممممممد مممممممت
ت مممممممد م ا عو اسمممممممت دال ا عو تحمممممممد ا عو ترهيت ممممممما عو تعمممممممد ا
مك وهت آل ر؛
الخةةةةةةةةةةةدمات المصةةةةةةةةةةةرفية الخدممممممة التممممم تتمممممي ل عميمممممك ت مممممد ط مممممات الجممممم ال ا مممممر
ي ممممممممام الجمممممممم ال مممممممممك عيممممممممك اسممممممممتألم الت ي ممممممممات وردود
عبر الجوال
الجممممم ال وع مممممدمات ضممممممافية ع مممممر هممممممد مممممدم ا ال مممممم
األل ممممممم الكممممممم ت ل عميمممممممك ممممممممك وهمممممممت آل مممممممر باسمممممممتخدام
ت ي الج ال؛
ع ي ممممممممممام لكترونمممممممممم خصمممممممممم سممممممممممتخدم العميممممممممممك
جهاز الجوال
ل مممممممممد ل لممممممممم الخمممممممممدمات المصمممممممممرفية ا مممممممممر الجممممممممم ال
واأسممممممتفادة م مممممما (ا مممممم سمممممم يك الم ممممممال لممممممات ذ مممممم عو
ي ام ل ح
رممممممممم م عبجد ممممممممة ورهميممممممممة فر ممممممممدة سممممممممتخدم ا العميممممممممك
كلمة المرور
ل د ل ل الخدمات المصرفية ا ر اإلنترنت؛
ع دولممممممممة ممممممممت تحد ممممممممدلا مممممممممك وهممممممممت آل ممممممممر بم يممممممممص
الدول المحظورة
ال انيك السار ة دولة سيت ت ييد التعامك مع ا؛
ف حالة ال ر الع ار :
العقار
ا ار سك مكتمك؛
(ع
ع ا ممممممار ممممممر رغممممممص ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت
(ب
ف م ال ر م اب .
ع بيانممممممممات عو تسممممممممجيك عو دفتممممممممر عو ت ثيمممممممم عو سممممممممجك عو
السجالت
حسمممممماب محممممممتفظ بمممممم لممممممد ال مممممم األل مممممم الكمممممم ت بمممممم
مممممكك ممممممك األ مممممكال ،سممممم ار انمممممت ا مممممك عو نسممممم  ،بمممممما
فممممم ذلممممم ا ممممم سممممم يك الم مممممال أ الحصمممممر الم امممممات عو
الرهميممممممممة عو اإللكترونيممممممممة عو الصمممممممم ت عو الفيممممممممد فيممممممممما
تع مممممم بالعميممممممك عو اسممممممتخدام العميممممممك أل مممممممك اممممممرو
ال مممممممممم األل مممممممممم الكمممممممممم ت ومع مممممممممممات الحسمممممممممماب وع
معامألت عو مراسألت م العميك؛
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ع بمممممممممرام ا بمممممممممات عو لمممممممممم ا ضمممممممممر ية عو عنصمممممممممممة
اللوائح
ع مممممر عو ت ممممميات بمممممما فممممم ذلممممم ا ممممم سممممم يك الم مممممال أ
الحصممممممر الحصمممممممر والع بمممممممات وضممممممم ابء التصمممممممد ر ضمممممممد
ال ممممممممممممممدام عو ال أ ممممممممممممممات عو الكيانممممممممممممممات عو السممممممممممممممفك عو
األ مممممخاص الصمممممادرة ممممممك ه مممممك األمممممم المتحمممممدة عو مكتمممممص
مراه ممممممممممة األ مممممممممم ل األي يممممممممممة عو ع لي ممممممممممة عو وأ ممممممممممة
ه مممممممما ي ة ع ممممممممر (سمممممممم ار انممممممممت مح يممممممممة عو عي يممممممممة عو
دولية ؛
مممممم دوت ممممممدا مممممممك متمممممما ل تمممممم يير مممممممك ه ممممممك ال مممممم
صندوق األما ات
األل الك ت ؛
الحساب الو تي لك ت فير المال؛
حسابات التوفير
معممممممر المسممممممتخدم و مممممممة المممممممرور واإليابممممممات السممممممر ة
المعلومات األمنية
الخا ممممممممة بمممممممم ا مممممممم ع عسمممممممم ة عم يممممممممة وع مع مممممممممات
ع مممممر همممممد مممممص مممممم ك ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ت مممممد م ا
مممممممممممك عيممممممممممك الممممممممممد ل لمممممممممم الخممممممممممدمات المصممممممممممرفية
اإللكترونية؛
با الع ار بم يص اتفاهية ال ي والشرار؛
البائع
الرسةةةةةةةةةةةةةةةالة النصةةةةةةةةةةةةةةةية الرسا ك ال صيرة المرس ة ا ر الج ال؛
القصيرة
تفاهية ال ي والشرار المتع ة بالع ار؛
اتفاقية البيع والشراء
مممممم
شمممممم الحسمممممماب اإللكترونمممممم عو المممممم ره حسمممممم ما
كشف الحساب
الحال.
ع التمممممملام بخصمممممم عو اأسممممممت ا لصممممممال عو ال يممممممد ا مممممم
اإللتزام الضريبي
الحسمممممممممممماب ع ضمممممممممممممر ة عو ي ا ممممممممممممة عو رسممممممممممممم م عو ا
اسمممممت ا ممممممك ط يعمممممة مماث مممممة (بمممممما فممممم ذلممممم ع غراممممممة
فممممممات فمممممم
عو فا ممممممدة مسممممممتح ة الممممممدف فيممممممما تع مممممم بمممممم
الممممدف عو ع تمممم ير فمممم دفمممم ع مممممك ممممما ذ ممممر و ممممول ع
مممممم ة بت ممممممد المع مممممممات واإل ممممممارات بممممممما
التمممممملام ذ
فمممممم ذلمممممم ا مممممم سمممممم يك الم ممممممال أ الحصممممممر ع التلامممممممات
سممممممار ة بم يممممممص هممممممان م اأمت ممممممال ال ممممممر ل حسممممممابات
األي ية المعا ير الم حدة لأبألن ال ر ؛
لممممممممموا الشمممممممممروط واألحكمممممممممام العاممممممممممة ل خمممممممممدمات
(ع
الشروط واألحكام
المصرفية لألفراد؛
ممممممممروط ع نممممممممم ذ ط ممممممممص فيممممممممما تع مممممممم بمممممممم
(ب
ار مك ارو ال األل الك ت ؛
روط ع نصا هر ؛ و عو
(
يممممممممدول الرسمممممممم م بصمممممممميغت المعدلممممممممة عو المكم ممممممممة
(د
مك وهت آل ر؛
ملود دمة اأتصاأت الت ستخدم ا العميك؛
دولة اإلمارات العربية المتحدة
إ. .م
الظةةةةةةةةةةةةةةةةةةروف غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ال مممممار وال مممممدر عو غيمممممرا ممممممك الصمممممرو غيمممممر المت هعمممممة
التممممم ت ممممم مممممار ن مممممات سمممممي رة ال ممممم األل ممممم الكممممم ت
المتوقعة
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والتممممم تمممممؤثر ا ممممم همممممدرة ال ممممم األل ممممم الكممممم ت ا ممممم
عدار ع مممممممك التلاماتمممممم بم يممممممص لمممممموا الشممممممروط واألحكممممممام
بمممممما فممممم ذلممممم ا ممممم سممممم يك الم مممممال أ الحصمممممر فمممممات عو
امممممممدم تممممممم فر عو ضمممممممع عنصممممممممة اأتصممممممماأت و ممممممم كات
اأتصمممممممممماأت عو الكم يمممممممممم تر عو مرافمممممممممم معالجممممممممممة تخل ك
ال يانممممممممات عو ع مرافمممممممم عو ممممممممدمات ع ممممممممر سممممممممتخدم ا
ال ممممممممم األل ممممممممم الكممممممممم ت  ،عو ا ا مممممممممك ميكمممممممممانيك عو
ان ممممما التيمممممار الك ربممممما عو ا مممممتأل فممممم ممممممداد ال اهمممممة
عو ا مممممممك عو تع مممممممك عو اممممممممدم فا مممممممة المعممممممممدات عو اآلأت
عو األنصممممممممممممممة عو فشمممممممممممممك ال مممممممممممممرام عو الفيروسمممممممممممممات عو
اإلضممممممممرابات عو عامممممممممال الشممممممممغص عو الحممممممممروب عو هفممممممممال
عمممممممما ك العممممممممك عو اإلضمممممممرابات الصممممممم ااية األ مممممممر و عو
اإليرارات الحك مية؛
رهممممم ال مممممة المخصمممممص ل عميمممممك ممممممك ه مممممك ال ممممم األل ممممم
معرف المستخدم
الكمممممممم ت ل ممممممممد ل لمممممممم الخممممممممدمات المصممممممممرفية ا ممممممممر
اإلنترنت؛
ضةةةةةةةةةةةةةةةةةريبة القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةة ضممممممممممر ة ال يمممممممممممة الم ممممممممممافة عو ع ضممممممممممر ة مماث ممممممممممة
مفروضة ف ع وأ ة ه ا ية مك وهت آل ر؛
المضافة
الم هممممممم اإللكترونممممممم الرهمممممممم ل ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت
الموقع اإللكترو ي
حسممممممم ما تممممممم تممممممم فيرا وت د مممممممم عو اسمممممممت دال عو تحد ممممممم عو
ترهيت عو تعد مك وهت آل ر؛
أ ةةةةةةةةةةةةةةتم أو الخةةةةةةةةةةةةةةاص ال ممممممممر الممممممممو ت ممممممممدم ب ممممممممص ل حصمممممممم ل ا مممممممم عحممممممممد
امممممممرو ال ممممممم األل ممممممم الكممممممم ت عو العميمممممممك ،وسممممممميت
بكم
تفسير الخاص بك وف ا لول .
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