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ا�شعار عام

اإنك تحتاج اإلى قراءة هذه الوثيقة.

اأ�سا�سها  على  نوافق  التي  العامة  والأحكام  ال�سروط  تر�سي  اإنها 

لتزويدك لمنتجات ح�ساب جاري ووديعة ثابتة وح�ساب توفير. 

والتي  بنا  الخا�شة  العميل  �شروط  مع  قراءتها  عليك  ويتعين 

تعتبر جزءاً ال يتجزاأ من هذه ال�شروط وتقراأ معها كوحدة واحدة 

ال�سروط ت�سري  واإن هذه  عليها.  بالتوقيع  العميل  يقوم  اأن  بعد 

او  ثابتة قائمة  او وديعة  ح�ساب جاري قائم  اأية منتجات  على 

ح�ساب توفير قائم تتمتع بها معنا حاليا.

اإقراراً منك  ان مجرد التوقيع على هذه ال�سروط والأحكام يعتبر 

على فهمها واإنك اأخذت الوقت الكافي لقراأتها.

الم�شطلحات الرئي�شية

ال�سكل  بهذا  المطبوعة  الرئي�سية  الم�سطلحات  معنى  اإن 

والم�سطلحات الأخرى الم�ستخدمة في اتفاقيتنا الم�سرفية قد تم 

تو�سيحها في �سروط العميل الخا�سة بنا. اإن بع�ض الم�سطلحات 

الرئي�سية ال�سافية والتي ت�سري على المنتجات الم�سار اإليها في 

هذه ال�سروط قد تم تو�سيحها في نهاية هذه ال�سروط.

على  المحافظة  وكذلك  �سجالتنا  حداثة  على  حر�سنا  اإطار  في 

يطراأ  تغيير  باأي  اإعالمنا  منكم  نرجو  الخدمة،  م�ستويات  اأعلى 

على  الإت�سال  يرجى  حدوثه.  حال  ال�سخ�سية  معلوماتكم  على 

الرقم  وعلى  الأردن،  خارج  من    +962)6(5658011 الرقم 

ن�سعد  وقت.  اأي  في  للم�ساعدة  الأردن  داخل  من   080022099

بخدمتكم دائمًا.
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اختيار الح�شاب المالئم لك

والودائع  الجارية  الح�سابات  من  �سل�سلة  نطرح  اإننا 

لتالئم  ت�سميمها  تم  التي  التوفير  وح�سابات  الثابتة 

حاجاتك الم�سرفية ال�سخ�سية.  وفي حال كنت تحتاج 

او  جاري  ح�ساب  باأي  خا�سة  �سمات  اأية  تو�سيح  منا 

التي  ال�سروط  ح�سب  او  توفير  ح�ساب  او  ثابتة  وديعة 

ت�سري عليها المذكورة لحقًا، يرجى  الت�سال بنا على 

وعلى  الأردن  خارج  من   +962)6(5658011 الرقم 

الرقم 080022099 من داخل الأردن.

ح�شابات التوفير

قيود العمر

ت�سغيل  فاإن  القانوني،  العمر  من  اقل  عمرك  كان  اذا 

او  والدك  طريق  عن  يكون  ان  يجب  التوفير  ح�ساب 

الو�سي القانوني وفق ال�سروط التالية:

• اليداعات في ح�ساب التوفير تدفع لك فقط،

• ال�سحوب��ات م��ن ح�س��اب التوفير تك��ون با�ستعمال 
�سلطة الت�سغيل من والدك او الو�سي القانوني.

• اأي ا�ست��راك بخدم��ة م�سرفي��ة الكتروني��ة مت�سل��ة 
بح�س��اب توفير يجب ان تكون م��ن والدك او الو�سي 

القانوني.

ال ت�شهيالت �شيكات

ان ح�سابات التوفير ل ت�ستمل على ت�سهيالت �سيكات

الفائدة - عام

التوفير  ح�ساب  في  دائن  ر�سيد  وجود  حال  في 

ر�سيد  على  اعتماداً  فائدة  ت�ستحق  قد  بك،  الخا�ص 

الح�ساب. وقد يكون �سعر الفائدة محدداً او متغيراً وفق 

ما يقرره البنك، ويمكنك الح�سول على اأ�سعار الفوائد 

من اأي فرع من فروع البنك.

الودائع الثابتة

الحد االأدنى للعمر فيما يتعلق بالودائع الثابتة

لتقديم  القانوني  لعمر  بالغًا  تكون  اأن  عليك  يتعين 

طلب للح�سول على وديعة ثابتة.

الفائدة على الودائع الثابتة

يجري دفع الفائدة على الوديعة الثابتة طبقًا للفوائد 

فاإننا قد  الحالت،  الأفرع. في بع�ض  المعلنة بجميع 

الفائدة  كافة  بدفع  نقوم  ل  وقد  مبكر.  ب�سحب  ن�سمح 

المترتبة في حال قمت باجراء �سحب مبكر لأي مبلغ. 

الم�سحوبة مبكرا  المبالغ  الم�ستحقة على  الفائدة  واإن 

كما يلي:-

�سحب الودائع لأجل قبل موعد ا�ستحقاقها* = )مبلغ 

الوديعة x �سعر الفائدة x مدة الوديعة( )مبلغ الوديعة 

الم�سحوبة x اأعلى حد من �سعر الفائدة المعلن في يوم 

 x ٪2 سحب الوديعة للودائع المماثلة بالإ�سافة اإلى�

المدة المتبقية للوديعة الم�سحوبة(. 

* ل يفقد العميل اأي جزء من المبلغ الأ�سا�سي للوديعة. 

ا�شتحقاق الوديعة الثايتة

الثابتة في غير يوم عمل  الوديعة  ا�ستحقت  في حال 

البنكي  العمل  يوم  اإلى  حينها  التاريخ  فيمدد  بنكي، 

التالي.

اإننا نقوم فقط بدفع المبلغ الأ�سلي والفائدة اإليك في 

الفرع الذي جرى و�سعها فيه اأول )ما لم نوافق على 

خالف ذلك(.

اأخرى  طريقة  باأية  )اأو  خطيًا  تكليفنا  عليك  يتعين 

نوافق على قبولها( قبل تاريخ ال�ستحقاق )وقبل ما ل 

يقل عن يومي عمل بنكيين من تاريخ ال�ستحقاق في 

حال الودائع بالعملة الأجنبية ( فيما اإذا كنت ترغب:

• بتجديد الوديعة الثابتة؛ اأو

• ب��اأن ندفع اإلي��ك المبل��غ الأ�سلي والفائ��دة بتاريخ 
ال�ستحقاق.

تجديد  لنا  يجوز  فاإنه  بتكليفنا،  تقم  لم  حال  في  و 

الوديعة الثابتة لمدة م�سابهة مع الفائدة ب�سعر الفائدة 

اي  علينا  يقع  ل  فاإنه  عمومًا،  المدة.  تلك  عن  ال�سائد 

التزام للقيام بذلك.

تتوقف الفائدة عن ال�ستحقاق بعد تاريخ ال�ستحقاق 

ما لم يتم تجديد الوديعة الثابتة.

ح�سب  الوديعة  على  الفائدة  باإحت�ساب  الإ�ستمرار   �سيتم 

ما هو متفق عليه في طلب فتح الوديعة على الرغم من 

�سدور قرار  الحجز التحفظي من المرجع المخت�ض. 
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الح�شابات الجارية

اإن الح�سابات الجارية هي ح�سابات تتمتع بت�سهيالت 

دفاتر ال�سيكات.

الحد االأدنى للعمر

لتقديم  القانوني  للعمر  بالغًا  تكون  اأن  عليك  يتعين 

طلب للح�سول على ح�ساب جاري.

الفائدة

ل ت�ستحق فائدة على ح�ساب جاري ما لم يتم تحديد 

غير ذلك بالن�سبة لنوع ح�ساب جاري معين.

دفاتر ال�شيكات

بطلب  وتتقدم  جاري،  ح�ساب  بفتح  تقوم  عندما 

دفتر  المحافظة على  يتعين عليك  فاإنه  �سيكات  دفتر 

ال�سيكات ب�سكل م�سمون )بما ي�سمل الحتفاظ بها في 

مكان اآمن(. 

�سيكات جديد، يمكن  اإلى دفتر  في حال كنت تحتاج 

دفتر  في  المرفق  الطلب  نموذج  بتعبئة  اإما  طلبه 

اآلية اأخرى نقدمها. ويجوز  اأية  اأو من خالل  ال�سيكات 

ملزمين  ول�سنا  �سيكات جديد.  دفتر  اإ�سدار  رف�ض  لنا 

باإعطائك �سببا لذلك.

عندما ت�ستلم دفتر ال�سيكات الخا�ض بك، فاإنه يتعين 

من  والتاأكد  المت�سل�سلة  ال�سيكات  اأرقام  تدقيق  عليك 

رقم الح�ساب والإ�سم.

تحرير �شيكات

يتعين عليك اأو على ال�سخ�ص المفو�ص اأن يكون حذراً 

عند تحرير �سيكات ل�سمان عدم اإمكانية تعديل ال�سيك 

�سبيل  على  بالتزوير.  الحتيال  ولمنع  تفوي�ض  بدون 

المثال، عند تحرير �سيكات، فاإنه يتعين عليك اأو على 

ال�سخ�ص المفو�ص:

• اأن ي�ستعم��ل فق��ط نم��وذج ال�سي��كات ال��ذي قمن��ا 
باإ�سدارة اإليك؛

• الكتاب��ة بحبر غير قابل للمح��و او بوا�سطة قلم حبر 
بول بوينت؛

• كتاب��ة المبل��غ للح��روف والأرقام ب�س��كل قريب من 
بع�س��ه البع�ض قدر م��ا اأمكن واإلى الهام���ض الأي�سر 

لغايات عدم توفير م�ساحة تجري عليها الإدخالت؛

• اإ�ساف��ة كلم��ة “فق��ط لغير” فيما يل��ي ذكر المبلغ 
بالحروف؛

• ل تقم مطلقًا بتوقيع �سيك فارغ م�سبقًا؛

• ف��ي ح��ال اإر�س��ال ال�سي��كات بوا�سط��ة البري��د، يتم 
تحري��ره لأمر بنك �ستاندرد ت�سارترد، ول يتم �سرفة 

اإل للم�ستفيد الأول واإنه ل يت�سمن ال�سيك اأي عبارات 

اأخرى.

• ع��دم اإج��راء تعدي��ل على ال�سي��ك )بما ي�سم��ل �سطب 
الكلمات “او للحامل”( ويعتبر لغواً كل �سطب لعبارة 

» القيد في الح�ساب«.

• عدم اإ�ستخدام و�سائل الت�سحيح.

غير  البنك  وان  ال�سيكات  دفتر  على  الحفاظ  يتم  اأن 

قيامك  عدم  تبين  �سيك  �سرف  تم  حال  في  م�سوؤول 

حال  في  البنك  اإبالغ  يتم  ان  ويجب  عليه  بالحفاظ 

فقدان دفتر ال�سيكات فوراً.

ويجوز لنا اإعادة اأو عدم الوفاء بال�سيك غير المكتمل 

طبقًا لهذه الإجراءات او ال�سيك الموؤجل او ال�سيك الذي 

تقادم تاريخه او اذا قدم بغير ال�سكل المقبول لدينا.

بخطين  ال�سيك  بت�سطير  نف�سك  حماية  ويمكنك 

في  ال�سيك  دفع  حينها  يتعين  اأنه  حيث  متوازيين 

ح�ساب الم�ستفيد بدًل من اأن يكون “عند الطلب”.

الر�شوم والم�شاريف

ي�شمل  بما  وم�شاريف  ر�شوم  ال�شيكات  على  ت�شري 

�شبب  الأي  اإلينا  ال�شيك  اإعادة  ور�شوم  االإيقاف  ر�شوم 

)اأنظر دليل ر�سوم وتعرفة الخدمات(
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قد نقوم باالبالغ عنك

ر�سيد  يتوفر  ول  �سيكات  اأية  باإ�سدار  قمت  حال  في 

اتفاقياتنا  اإنهاء  لنا  يجوز  ح�سابك،  في  كاف 

حول  تفا�سيل  اإعطاء  علينا  ويتوجب  الم�سرفية 

ال�سيكات  وحدة  الردني  المركزي  البنك  الى  ح�سابك 

بال�سيك  الوفاء  يتم  لم  اإذا  اأخرى  و�سلطات  المرتجعة، 

خالل 14 يوم من تاريخ اإرجاع ال�سيك. 

العملة االأجنبية

�سكل  على  عادة  تتم  الأجنبية  بالعمالت  الودائع  اإن 

ح�ساب توفير اأو وديعة ثابتة. عمومًا، فاإن الح�سابات 

الجارية بالعملة الأجنبية قد تتوفر اي�سًا . 

)اأنظر دليل ر�سوم وتعرفة الخدمات(.

�شروط االإيداع

مقبولة  بعمالت  الأجنبية  بالعملة  اليداع  نقبل  اإننا 

اأ�سا�ض ال�سروط )بما ي�سمل المدة واأ�سعار  لدينا وعلى 

لدى  المتوفرة  الإيداع(  لمبالغ  الأدنى  والحد  الفائدة 

فروعنا.

طرق االإيداع

او  ال�سحب  �سندات  تح�سيل  كوكيل  ونودع  نقبل  قد 

والتي  اأجنبية  بعملة  ال�سياحية  ال�سيكات  او  ال�سيكات 

تكون ذات قيمة جيدة بعد المقا�سة.

عمومًا ، فاإنه يجوز لنا:

• رف���ض قبول �سندات ال�سحب او ال�سيكات او �سيكات 
�سياحي��ة للتح�سي��ل والت��ي تك��ون م�سحوب��ة لأم��ر 

اأط��راف ثالثة او في ح��ال كان ا�س��م الم�ستفيد لي�ض 

مماثاًل ل�سمك الوارد في �سجالتنا؛

• اأن نطل��ب الط��الع على اتفاقية �س��راء اأية �سيكات 
�سياحية مقدمة لالإيداع.

ال�سحب  �سندات  او  ال�سيكات  باإعادة  نقوم  واإننا 

بها  الوفاء  ليجري  التي  ال�سياحية  ال�سيكات  او 

على  وذلك  اأخيرا  باإ�سعاره  تقوم  الذي  عنوانك  اإلى 

م�سوؤوليتك ونفقتك

في حال كانت لديك وديعة ثابتة بعملة اجنبية قائمة 

وقمنا باإ�ستالم اموال ا�سافية بعملة اجنبية بدون اأية 

تعليمات محددة، فاإنه يجوز لنا و�سعها في اي نوع 

كحد  واحد  �سهر  لمدة  نحددة  ما  وفق  الح�سابات  من 

اأدنى. عمومًا، وفي حال كانت الأموال الإ�سافية تقل 

الإيداع،  لمبالغ  قبلنا  من  المحدد  الأدنى  الحد  عن 

فاإنه يجوز لنا و�سعها في ح�ساب قائم بنف�ض العملة 

وب�سعر الفائدة باأقرب تاريخ ا�ستحقاق نقوم بتحديده.

طرق ال�شحب

اإن ح�سابات الوديعة بعملة اجنبية والتي ت�سكل ودائع 

ال�ستحقاق.  تاريخ  قبل  �سحبها  يجوز  ل  مربوطة 

تاريخ  قبل  بال�سحب  ن�سمح  قد  فاإننا  عمومًا، 

ال�ستحقاق وذلك طبقًا ل�سروط قد نقوم بفر�سها)بما 

�سفر  فائدة  او  مخف�سة  ر�سوم  او  ا�سعار  فترة  ي�سمل 

وم�ساريف اأخرى(.

اإن عوائد ال�سحب قد تتوفر �سمن �سندات عملة اجنبية 

العملة  �سحوبات  تفا�سيل  واإن  نحدده.  الذي  بالر�سم 

الخا�سة بها تتوفر بالت�سال بنا  الأجنبية والر�سوم 

الم�سرفية  الخدمة  با�ستخدام  او  فروعنا  احد  على 

الهاتفية.

الفائدة على ودائع العملة االجنبية

بالعمالت  الودائع  على  فائدة  بدفع  البنك  يقوم 

الأجنبية وفقًا لالأ�سعار المعلنة في جميع فروع البنك.

مراقبة ال�شرافة االأجنبية

اإن الح�سابات بالعملة الأجنبية وكافة العمليات التي 

تجري فيها تخ�سع لأية قوانين مراقبة �سرافة �سارية.

الحد االدنى لالأر�شدة

الأدنى  الحد  اإبقاء  منك  تتطلب  الح�سابات  بع�ض  اإن 

من الر�سيد. اأنظر دليل ر�سوم وتعرفة الخدمات ب�ساأن 

تفا�سيل الحد الأدنى المطلوب.
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في حال ان الحد الدنى للر�سيد ينطبق على الح�ساب، 

الحد  هذا  عن  يقل  الح�ساب  ر�سيد  كان  حال  وفي 

الأدنى، فاإننا:

• ل نلتزم بقب��ول اأية تعليمات او ال�سماح باأية حركة 
عل��ى الح�ساب والتي من �ساأنه��ا ان تت�سبب باأن يقل 

الح�ساب عن الر�سيد الأدنى؛

• ل نلتزم بدفع فائدة على الح�ساب؛

• يجوز لنا اإغالق الح�ساب كما هو م�سار اإلية في البند )10(؛

و يتعين عليك اي�سًا دفع اأية ر�سوم �سارية وفق ما ورد 

في دليل ر�سوم وتعرفة الخدمات.

الدفعات في الح�شابات

يجوز لنا ان نقبل الدفعة او نرف�شها

ب�سفة  قبلنا  من  اآخر  �سند  او  �سيك  اي  ا�ستالم  يجري 

وكيل للتح�سيل بالنيابة عنك.

ال�شيكات اأو ال�شندات االأجنبية

في حال وافقنا على قبول �سيكات اأو �سندات م�سحوبة 

تقر  فاإنك  الردن،  خارج  تقع  مالية  موؤ�س�سات  على 

باأن :

والممارا�س��ات  القواني��ن  عل��ى  يعتم��د  التح�سي��ل   •
العملية في موقع الم�وؤ�س�سة المالية؛

• انن��ا ل نتحمل الم�سوؤولية ع��ن القيمة المحددة في 
ال�سند المال��ي او اية خ�سارة اخرى تن�ساأ فيما يتعلق 

بال�سند او ال�سيك.

االي�شاالت

العتيادية  بممار�ستنا  يثبت  اليداع  ا�ستالم  اإن 

باليداع.  فيها  تقوم  التي  الكيفية  على  بالعتماد 

ويتعين على ال�سخ�ض الذي يقوم باليداع ان يحتفظ 

بن�سخته من الي�سال.

يكون ك�سف اليداع �سالحًا فقط في حال كان م�سدقًا 

بوا�سطة جهاز الطباعة الخا�سة بنا )في حال الإيداع 

ختمنا  بوا�سطة  او  اآلي(  �سراف  جهاز  طريق  عن 

الإيداع  )في حال  البنك  لدى  وتوقيع موظف م�سوؤول 

لدى فرع(. 

�شيكات الطرف الثالث

اإلى  م�ستحقا  يكون  اآخر  �سند  اأو  �سيك  تقديم  في حال 

اإلى  عائداً  كان  اأو  عائد   باأنه  يظهر  او  ثالث  طرف 

فاإنه  الثالث”(،  الطرف  “�سيك  )ي�سمى  اآخر  �سخ�ض 

وفي  �سرفة.  رف�ض  او  ايداعه  قبول  رف�ض  لنا  يجوز 

حال موافقتنا على قبول �سيك طرف ثالث او �سرفه، 

�سخ�ص مفو�ص مراعاة �سروط  فقد نطلب منك او من 

ا�سافية.

ايداعات جهاز االإيداع النقدي

في  للحامل  �سيكات  او  �سيكات  اإيداع  قبول  يتم  لن 

اأجهزة الإيداع النقدي. وفي حال قيامك الإيداع بهذه 

الخا�سة  م�سوؤوليتك  على  بذلك  تقوم  فاإنك  الطريقة، 

نتيجة  تن�ساأ  خ�سارة  اأية  عن  الم�سوؤولية  نتحمل  ولن 

لفعلك.

تح�شيل الدفعات

ال�سيكات  كافة  لتح�سيل  جهدنا  اق�سى  نبذل  اإننا 

الأخرى خالل مدة زمنية معقولة. عمومًا،  وال�سندات 

وفي حال اإيداعها بعد الظهر، فقد ل تجري معالجتها 

الوقات  تختلف  قد  التالي.  البنكي  عمل  يوم  حتى 

الالزمة لجراء التح�سيل.

المودعة  الأخرى  الدفع  و�سندات  ال�سيكات  عوائد  اإن 

يمكن  ل  الكترونيًا  تحويلها  يجري  التي  الأموال  او 

حال  وفي  تح�سيلها.  اجراء  لحين  اعتياديًا  �سحبها 

يتعين  فاإنة  تح�سيلها،  قبل  العوائد  ب�سحب  �سمحنا 

او  بال�سيك  الوفاء  عدم  حال  في  المبلغ  ت�سديد  عليك 

ب�سند الدفع او الحوالة اأو قد نقوم بقيده على الح�شاب 

المبالغ  على  والفوائد  الر�شوم  الإحت�شاب  باال�شافة 

غير الم�شددة.

الدفعات المنتظمة التي تجري بالح�شاب

ترتيب  باإر�ساء  نقوم  قد  فاإننا  لذلك،  طلبك  حال  في 

دفع منظم في ح�ساب. يجوز لنا الغاء او اإيقاف ترتيب 

الدفع المنتظم في حال :

اأو • قمت بتكليفنا بالقيام بذلك خطيًا؛ 
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• لم يعد ترتيب الدفع مطابقًا ل�سروط تفوي�ض الدفع 
الموقع من قبلك؛ اأو

• كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

ال�شيكات التي ال يتم الوفاء بها

ايداعه  يجري  �سيك  اأي  تفا�سيل  باعطائك  نقوم  اإننا 

في الح�ساب ول يتم الوفاء به في اأقرب وقت عملي.

الدفعات التي تدفع من الح�شابات

ال�شحوبات

تخ�سع  الح�ساب  من  تجري  التي  ال�سحوبات  اإن   •
للر�سوم والم�ساريف وفق ما ورد في دليل ر�سوم 

وتعرفة الخدمات.

�سراف  جهاز  ت�ستخدم  اأنك  من  التاأكد  عليك  • يجب 
ذلك  بعك�ض  و  ت�ساترد  �ستاندرد  لبنك  عائد  اآلي 

جهاز  ا�ستخدام  مقابل  ر�سوم  ا�ستيفاء  �سيتم  فاإنه 

ر�سوم  اأية  و  الأخرى،  للبنوك  عائد  اآلي  �سراف 

ا�ستيفائها على ح�سابك  يتم  اأن  الممكن  اأخرى من 

نتيجة ال�سحوبات النقدية اأو الناتجة عن ا�ستخدام 

بطاقة ال�سراف الآلي و غير ذلك

• يجوز لك �سحب ودائعك فقط في البلدحيث يوجد    

المنتج. عموما في كل الأحوال، يجوز لنا من وقت 

لآخر ان ن�سمح لك ب�سحب الودائع من خالل ح�سابك 

في اأي بلد غير الردن وذلك طبقًا ل�سروط قد نقوم 

ال�سحوبات  هذه  اأن  على  توافق  و  كما  بفر�سها. 

التي  والأنظمة  وللقوانين  ال�سوق  لظروف  تخ�سع 

تحكم موقع المنتج وموقع ال�سحب.

التفوي�ض للقيد على الح�شاب والدفع

الأخرى  وال�سندات  ال�سيكات  كافة  لقيد  تفو�سنا  اإنك 

الم�سحوبة من قبلك على ح�ساب جاري. 

يجوز لنا تقرير ترتيب الأولوية لدفع ال�سيكات

�شحوبات الطرف الثالث

بالتعليمات  نقبل  ان  التزام،  بدون  ولكن  لنا،  يجوز 

ت�سمح للغير بال�سحب من ح�ساب.

القيود المدينة المبا�ش���رة على ح�شابات اإو الدفعات 

الدورية منها

قيد  ترتيب  تنظيم  يمكننا  فاإنه  لذلك،  في حال طلبك 

مدين مبا�سر او دفعة دورية من ح�ساب. و�سيطلب منك 

توقيع وثائق ا�سافية لتفوي�ض ذلك.

يجوز لنا الغاء او ايقاف اي ترتيب قيد مدين مبا�سر اأو 

دفعة دورية في حال :

اأو • قمت بتكليفنا بالقيام بذلك خطيًا؛ 
• اأن ترتي��ب الدف��ع لم يعد مطابق��ًا لأحكام تفوي�ض 

القيد المدين المبا�سر الموقع من قبلك.

ويجوز لنا ان نطلب منك اي�سًا ا�سعار ال�سخ�ض الذي 

قمت بمنحه تفوي�ض القيد المدين المبا�سر.

الحواالت البرقية

يجوز لك ان تطلب منا اجراء حوالت برقية بالنيابة 

عنك. ول نلتزم بالموافقة على طلبك.

يحق لنا تحديد مبلغ اأدنى اأو اأق�سى للحوالت البرقية.

عن  تختلف  بعملة  برقية  حوالة  تنظيم  حال  في 

يطلب  فقد  اليه،  الحواله  ار�سال  المق�سود  البلد  عملة 

يرجى  البرقية.  الحوالة  عن  عدة م�ساريف  دفع  منك 

الت�سال معنا ب�ساأن تفا�سيل تلك المبالغ.

تتعلق  معلومات  اية  باإف�ساء  قيامنا  على  توافق  اإنك 

بالحوالة البرقية اإلى البنك المرا�سل او البنك الو�سيط.

فاإنه  اتمام حوالة برقية،  لم يكن بالإمكان  في حال 

لقاء  قبلك  المدفوعة من  الم�ساريف  رد  ل يطلب منا 

الحوالة البرقية ما لم يكن ف�سل الإتمام نا�سئًا ب�سكل 

ح�سري ومبا�سر عن اأي �سيء نقوم بفعله.

الح�شابات الجامدة

ما هو الح�شاب الجامد

حوالة  او  ايداع  او  �سحب  اي  اجراء  يتم  لم  حال  في 

على  الكترونية  م�سرفية  لخدمات  ا�ستخدام  او  اموال 

 6 لمدة  اأو  متتاليتين  )�سنتين(  لمدة  التوفير  ح�ساب 

وح�ساب  الجاري  الح�ساب  على  متتالية  اأ�سهر  )�ستة( 
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ح�ساب  على  �سنوات  )ثالث(   3 ولمدة  الطلب  تحت 

جامد  ح�ساب  اأنه  على  الح�ساب  ن�سف  فاإننا  لأجل، 

على اأن يقوم البنك باأ�سعارك بذلك.

ر�شوم الح�شابات الجامدة

في حال كان ر�سيد الح�ساب الجامد:

• فاإن��ه يح��ق للبن��ك ا�ستيف��اء ر�سوم �سهري��ة كما هو 
مبين في دليل ر�سوم وتعرفة الخدمات؛ اأو

• يح��ق للبنك اإجراء التقا���ص من الح�سابات الجامدة 
وبي��ن اأي ح�سابات مدين��ة اأو التزام��ات قائمة على 

العمي��ل لدى البنك و�سيت��م ايقاف التعامل ببطاقات 

ال�سراف الآل��ي وبطاقات الدف��ع والإئتمان العائدة 

للعميل.

الأرباح  اأو  الفوائد  باحت�ساب  ال�ستمرار  للبنك  يحق 

المفعول  ال�ساري  العقد  ح�سب  الح�سابات  هذه  على 

بتاريخ اعتبار الح�ساب جامداً.

ك�سوفات  اإر�سال  في  بال�ستمرار  البنك  يقوم  �سوف 

المعتمد  العنوان  اإلى  الدورية  والإ�سعارات  الح�سابات 

عنكم  معلومات  على  الح�سول  للبنك  ويحق  لدينا 

على  بكم  والت�سال  البنك  �سجالت  في  ذلك  وتوثيق 

الأرقام المعتمدة لدينا.

�سببًا  الجامد  الح�ساب  دائنة على  اأية حركة  تعتبر  ل 

من  اأو  �سخ�سيًا  قيامكم  حالة  في  اإل  ن�سطًا  لجعله 

لدى  تفوي�ض معتمد  اأو  عدلية  وكالة  بموجب  يمثلكم 

البنك لمراجعة البنك بعد اعتبار ح�ساب جامد بهدف 

البنك  يقوم  الر�سيد.  و�سحب  الح�ساب  تن�سيط  اإعادة 

باإعادة تفعيل الح�ساب اأو فتح ح�ساب جديد اأو �سرف 

الر�سيد القائم وذلك بعد اأن يقوم البنك بالتحقق من 

اإقرار  على  التوقيع  و�سيتم  وكيله  اأو  العميل  �سخ�سية 

ب�سحة الر�سيد بتاريخه.

ل ي�سمح بقبول اأية حركة �سحب اأو تحويل من الح�ساب 

بموجب  يمثله  من  اأو  �سخ�سيًا  العميل  بح�سور  اإل 

وكالة عدلية اأو بتفوي�ض معتمد لدى البنك، اأو ح�سور 

ال�سخ�ض  حالة  في  الح�ساب  على  بالتوقيع  المفو�ض 

العتباري.

على  قبلك  من  الم�سحوبة  ال�سيكات  �سرف  يعتبر  ل 

الح�ساب الجامد �سببًا لجعله ن�سطًا على اأن يتم اإجازة 

بهذه  البنك مخت�ض  اأي م�سوؤول في  قبل  ال�سرف من 

الغاية.

اغالق الح�شابات

متى يجوز لنا اغالق الح�شابات

اأو  ثابتة  وديعة  اأو  توفير  ح�ساب  اإغالق  لنا  يجوز 

 30 قبل  بذلك  باإخطارك  قيامنا  بعد  جاري  ح�ساب 

و في حال  بذلك.  القيام  �سبب  باإبداء  نلتزم  يومًا ول 

الح�ساب  ر�سيد  بدفع  �سنقوم  فاإننا  بذلك،  قيامنا 

بالطريقة التي نقررها

اإعادة دفاتر ال�شيكات

عليك  يتعين  فاإنه  جاري،  ح�ساب  اغالق  حال  في 

التاأكد من اإعادة اأية دفاتر �سيكات غير م�ستعملة اإلينا.

�شرافة العملة االأجنبية

الدخول في عمليات �شرافة العملة االأجنبية

عمالت  �سرافة  عملية  في  بالدخول  مهتمًا  كنت  اإذا 

اأجنبية، فعليك الإت�سال بنا لمناق�سة متطلباتك.

تحذير

• معام��الت �سراف��ة العمل��ة الأجنبي��ة تنط��وي على 
مخاطر مختلفة بما في ذلك تقلبات ا�سعار العمالت. 

يمك��ن اأن تخ�س��ر وهذا ه��و خطراً تتخ��ذه. اإذا كنت ل 

تفه��م المخاط��ر اأو غير م�ستع��د لقب��ول المخاطر، ل 

يجب اأن تدخل في معامالت �سرافة العملة الأجنبية 

معنا.

• يج��ب اأت تقرر لنف�سك ما اإذا كان ينبغي  اأن ت�سارك 
ف��ي عمليات �سرافة العمل��ة الأجنبية على الإطالق، 

واإذا قمت بذلك، فان قرارك بالم�ساركة �سوف ي�سري 

على كل عملية فردية ل�سرافة العملة الأجنبية.

• دورن��ا ل يتمثل في تقدي��م الم�سورة. التو�سيالت اأو 
التحذي��رات ل��ك. نح��ن ل نر�سد معامالت��ك ل�سرافة 

العمل��ة الأجنبي��ة اأو التح��ركات ف��ي اأ�سع��ار �سرف 

العمالت لك - هذه هي م�سوؤوليتك.

• اأي �س��يء نقول��ه لك، بم��ا في ذلك اأي م��ن موظفينا 
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اأو وكالئن��ا، ه��و راأي فق��ط. ل يج��ب اأن تعتمد عليه 

اأو تحملن��ا الم�سوؤولي��ة عن��ه، حتى ل��و كان خاطئًا. 

وبالمث��ل، ل يج��ب اأن تحملنا الم�سوؤولي��ة  اإذا ف�سلنا 

في تقديم الم�سورة، التو�سيات، اأو التحذيرات لك.

• لن نكون م�سوؤولين عن الخ�سائر الخا�سة بك في اأي 
ظرف من الظروف.

ب�سرافة  المتعلقة  هذه  العمليات  خدمات  اتفاقية 

جميع  و�سروط  للبنك  والعائدة  الأجنبية  العملة 

اتفاقية  ت�سكل  الأجنبية  العملة  �سرافة  معامالت 

واحدة فيما بيننا.

في اأي وقت يتم فيه التفاق على اجراء عملية �سرافة  

قمت  باأنك  اعتبارك  يتم  �سوف  معك،  اأجنبية  عملة 

بالتعهدات التالية :

• باأن��ك ق��د قمت باتخ��اذ قراراتك الم�ستقل��ة للدخول 
ف��ي عملية �سراف��ة العمل��ة الأجنبية، وفيم��ا يتعلق 

بكون عملي��ة �سرافة العملة الأجنبية تلك مالئمة اأو 

منا�سبة لك فان ذل��ك القرار قد تم بناء على تقديرك 

وبناء عل��ى م�سورة من الم�ست�ساري��ن التي اإعتبرتها 

�سرورية؛ و

• ان��ك ل تعتم��د عل��ى اأي معلوم��ة مقدم��ة م��ن قبلنا 
كم�س��ورة اأو كتو�سية اأو كتاأكي��د اأو �سمان للنتيجة 

في ما يتعلق باأي عملية �سرافة عملة اأجنبية ونحن 

ل�سنا وكيل اأو م�ست�سار لك في ما يتعلق بموجب هذه 

التفاقي��ة اأو فيما يتعل��ق باأي عملي��ة �سرافة عملة 

اأجنبية.

الدفع

عام

المبلغ  ت�سديد  وعلينا  عليك  يجب  يلي،  لما  طبقا 

وفقا  اأجنبية  عملة  �سرافة  عملية  كل  تحت  المطلوب 

وبالعملة  العميل  �سروط  من  )الدفعات(  “و”  للجزء 

المطلوبة تحت عملية �سرافة العملة الأجنبية.

قد نتفق من وقت لآخر على طريقة ت�سوية المعامالت، 

اأو اأنواع معينة من المعامالت.

اإذا لم تتمكن من ت�سديد دفعة تحت اأي عملية �سرافة 

عملة اأجنبية في موعد ا�ستحقاقها اأو لأي �سبب لعدم 

ال�ستحقاق،  تاريخ  في  بالتزامك  علىالوفاء  القدرة 

عملية  حركة  اتجاه  عك�ض  في  الحق  لديه  البنك  فاإن 

�سرافة العملة الأجنبية وخ�سم الخ�سائر الناتجة عن 

ذلك  في  بما  الأجنبية  العملة  �سرافة  عملية  اإغالق 

الفوائد من ح�سابك.

الأموال  دفع  حجب  لتقديره  وفقًا  للبنك  يجوز 

الم�ستحقة لك تحت اأي عملية �سرافة العملة الأجنبية 

حتى يحين الوقت الذي يقتنع به البنك اأنه قد ح�سل 

اأو �سيح�سل على المبلغ الم�ستحق منك.

الإجنبية  العملة  �سوف توفي بجميع عمليات �سرافة 

البنك لأي  اأوامر من قبل  اأية  اإلغاء  تم  حتى في حال 

تطابق  عدم  ح�سر  ل  المثال  �سبيل  وعلى  كان  �سبب 

الأوامر،  في  التباين  الت�سال،  معاودة  ف�سل  توقيع، 

يمكنك  ذلك.  في  وما  العقوبات  الموال،  كفاية  عدم 

اإعطاء اأمر جديد للبنك في غ�سون ثالثة اأيام عمل من 

تاريخ حجز ال�سفقة.

لمعامالت �سرافة العملة الأجنبية التي تتطلب تحويل 

ب�سعر  الدفع  عملة  بتحويل  البنك  �سيقوم   ، العمالت 

ال�سرف ال�سائد ل�سراء وبيع العملة ذات ال�سلة في وقت 

تفعيل المعاملة.

لوقت  تخ�سع  اأجنبية  �سرافة  عملية  اأي  باأن  اأقر 

اإ�سدار اأوامر الحجز على هذه العملية بنف�ض يوم �سعر 

للعمليات  توقف  اأوقات  هنالك  باأن  علمًا  ال�سرف، 

ح�سب المواقع الجغرافية لجهة الدفع.

اأنت تقر باأن اأي عملية �سرافة عملة اأجنبية لقيمة  نف�ض اليوم 

تخ�سع لوقت تلقي اأوامر حجز مثل تلك العمليات حيث اأنه 

لدينا قطع الأوقات متعلقة بالموقع الجغرافي لجهه الدفع.

ت�شفية الدفعات

ب�سرافة  المتعلقة  العمليات  خدمات  اتفاقية  بموجب 

العملة الأجنبية بنف�ض العملة في نف�ض اليوم فانه، ما 

المدين  الطرف  على  يجب   ، ذلك  على خالق  نتفق  لم 

بالمبلغ الأكبر دفع الفرق بين تلك المبالغ. وفي مثل 

هذه الحالت الطرف الآخر ل يقوم بالدفع.

االإنهاء واالغالق

في  الأجنبية  العملة  �سرافة  عمليات  كافة  ننهي  قد 

حال:
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• حدث تخلف بالدفع؛ اأو

• ل��م تر�س��ل الأم��ر الأ�سل��ي والفعلي لنا ف��ي غ�سون 
يومي��ن عمل م��ن تاريخ حجز عملي��ة �سرافة العملة 

الأجنبية؛ اأو

• رف�س��ت اأو اعتر�ست على �سالحية اتفاقية خدمات 
العمليات المتعلقة ب�سرافة العملة الأجنبية لدينا اأو 

اأي جزء منها.

عملة  �سرافة  عمليات  باغالق  قمنا  اأو  اأنهينا  اأذا 

اأجنبية بموجب هذا البند يجب ان تدفع لنا اأي�سا عند 

باإنهاء  يتعلق  ما  في  المالية  البنك  تكاليف  الطلب 

عمليات �سرافة العملة الأجنبية.

تف�شير

ما لم يظهر عك�ض النية، في هذه ال�سروط:

• اإ�س��ارة اإل��ى وقت من اأوق��ات اليوم هي اإ�س��ارة اإلى 
الوقت في الأردن؛ و

• تخل��ف بالدف��ع هو “م�ستم��ر” في حال اأن��ه لم يتم 
الإعفاء عن��ه، اأو معالجته على نح��و ير�سي الطرف 

الآخر.

الح�شابات الم�شتركة

من  لأكثر  م�ستركة  باأ�سماء  ح�ساب  بفتح  قمت  حال  في 

�سخ�ض ) و ي�سار اإليه فيما بعد ب »ح�ساب م�سترك« و اإلى كل 

اأ�سحاب هذا الح�ساب ب »اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك«( و ما 

لم يتم الإتفاق خطياً على غير ذلك �سراحة يكون لكل من 

اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك �سفة الدائن المت�سامن و الحق 

بت�سغيل  الح�ساب الم�سترك بتوقيعه المنفرد دون اأي تحديد 

اأو تقييد. يحق لأي من اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك اأن يقوم 

باأي اإيداع في الح�ساب الم�سترك و اأن ي�سحب اأي مبلغ منه 

و اأن ي�سدر تعليمات للبنك بالدفع و التحويل و الإ�ستثمار و 

الت�سرف بالر�سيد و اإغالق الح�ساب الم�سترك و يعطي البنك 

اإبراءاً �سامالً و نهائياً للعمل بموجب هذه التعليمات دون 

اأ�سحاب  �سابق من  تفوي�ض  اأي  البنك  ت�سليم  اإلى  الحاجة 

اأن  تثبت  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  الآخرين  الم�سترك  الح�ساب 

اإ�سعاراً خطياً �سابقاً قد اأر�سل اإلى اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك 

الم�سترك  الح�ساب  اأ�سحاب  من  لأي  يحق  ل  الآخرين. 

تفوي�ض الغير بت�سغيل الح�ساب الم�سترك اإل اإذا تم الح�سول 

على الموافقة الخطية الم�سبقة لأ�سحاب الح�ساب الم�سترك 

الآخرين. يمنح كل من اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك بموجب 

هذه الأحكام و ال�سروط كل ع�سو اآخر من اأ�سحاب الح�ساب 

الم�سترك �سالحية اإجراء اأي من المعامالت المذكورة اأعاله 

الح�ساب  ت�سغيل  عن  ناتجة  اأو  نا�سئة  معاملة  اأي  /اأو  و 

الم�سترك اأو متعلقة بذلك و تكون هذه ال�سالحية غير قابلة 

للنق�ض لتعلق حق اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك الآخرين بها.

ل يحق لأي من اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك اأن يطلب من 

الم�سترك  الح�ساب  اأ�سحاب  يحد من �سالحيات  اأن  البنك 

الآخرين المذكورة في الفقرة )12.1( اأعاله اأو اأن يجمد اأي 

مبادلت منفذة من قبل اأي من اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك 

اأعاله.   )12.1( الفقرة  في  المحددة  ال�سالحيات  بموجب 

�سوف يتم رف�ض اأي طلب اأو اإ�سعار كهذا من قبل البنك و 

يعتبر انه بدون اأي اثر من اأي نوع كان.

اأ�سحاب  من  اأكثر  اأو  اثنين  من  تعليمات  ورود  حال  في 

الح�ساب الم�سترك مت�ساربة اأو يظهر على اأنها مت�ساربة، 

للبنك اأن يرف�ض الت�سرف بموجب اأي منها اإلى اأن ي�ستلم 

البنك تعليمات خطية من جميع اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك، 

يبرىء اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك البنك من اأي م�سوؤولية اإذا 

ت�سرف البنك بموجب اأي من التعليمات المت�ساربة الواردة 

بدون طلب موافقة جميع اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك.

الح�ساب  فتح  بمخاطر  الم�سترك  الح�ساب  اأ�سحاب  يقر 

م�سوؤولين  الم�سترك  الح�ساب  اأ�سحاب  يكون  الم�سترك، 

النا�سئة على  منفردين و مجتمعين عن جميع الإلتزامات 

ر�سيد  اأي  هو  الإلتزام  هذا  اأكان  �سواء  الم�سترك  الح�ساب 

م�ستحق للبنك يمثل اأ�سل الدين و/اأو الفائدة اأو نتيجة لأي 

اإلتزام نا�سىء عن فتح الح�ساب الم�سترك اأو عن ت�سغيله اأو 

اأ�سحاب الح�ساب  اأي مبادلة متعلقة فيه. يعو�ض كل من 

يبقيه  و  ال�سروط  و  الأحكام  هذه  بموجب  البنك  الم�سترك 

�سالماً من اأي م�سوؤولية ناتجة عن اأي معاملة نفذها اأي من 

اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك فيما يتعلق بالح�ساب الم�سترك.

اإذا تم اإعالن اإفال�ض اأحد اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك اأو تم 

الم�سترك من  الح�ساب  اإدارة  تتم  قيم  اإ�سراف  و�سعه تحت 

قبل اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك الآخرين مع وكيل التفلي�سة. 

للبنك الحق في تعليق ت�سغيل الح�ساب الم�سترك اإل اإذا ا�ستلم 

تعيين  ذلك  في  )بما  الإفال�ض  اإعالن  حيال  مقنعة  بينة 

وكيل التفلي�سة(. ل ت�ستحق اأي فوائد عن اأي ر�سيد دائن في 
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الح�ساب الم�سترك المعلق.

فقدانه  اأو  الم�سترك  الح�ساب  اأ�سحاب  اأحد  وفاة  حال  في 

الأهلية القانونية يعمد اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك الآخرون 

فوراً )وفي اأي حال من الأحوال خالل فترة ل تتجاوز 10 

اأيام بعد وقوع الوفاة اأو فقدان الأهلية( و قبل القيام باأي 

البنك  اإبالغ  اإلى  الم�سترك  عمليات م�سرفية على الح�ساب 

بواقعة الوفاة اأو فقدان الأهلية القانونية خطياً. للبنك الحق 

في تعليق ت�سغيل الح�ساب الم�سترك اإل اإذا ا�ستلم بينة مقنعة 

حيال حادثة وفاة اأحد اأ�سحاب الح�ساب الم�سترك اأو فقدانه 

الأهلية. ل ت�ستحق اأي فوائد عن اأي ر�سيد دائن في الح�ساب 

الم�سترك المعلق.

و  الأحكام  هذه  بموجب  الم�سترك  الح�ساب  اأ�سحاب  يقر 

ال�سروط اأنهم ي�ستحقون بالت�ساوي الإيداعات في الح�ساب 

الم�سترك اإل اإذا تم الإتفاق الوا�سح خطياً فيما بين اأ�سحاب 

الح�ساب الم�سترك على خالف ذلك و تم اإيداع هذا الإتفاق 

لدى البنك.

معاني الم�شطلحات

اإنك تحتاج اإي�ساً اإلى الرجوع اإلى �سروط العميل والتي تقوم 

اأي�ساً بتعريف الم�سطلحات الرئي�سية الم�ستخدمة في هذه 

ال�سروط. وفي حال كان الم�سطلح المعرف في هذه ال�سروط 

فاإن  بنا،  الخا�سة  العميل  �سروط  في  اإي�ساً  تعريفه  تم  قد 

التعريف  الوارد في هذه ال�سروط ي�سري لغايات الح�سابات 

بعملة  تجري  التي  والإيداعات  الثابتة  والودائع  الجارية 

اجنبية وح�سابات التوفير، وعملية �سرافة عملة اجنبية.

الح�ساب الجاري ويعني اي ح�ساب من النوع الم�سار اإليه 

في المادة 4.

الوديعة الثابتة وتعني اأية وديعة لأجل  او الوديعة الثابتة 

التي تم و�سفها في المادة 3.

بعملة  تودع  وديعة  اأية  وتعني  �أجنبية  بعملة  �لوديعة 

اجنبية والتي تم و�سفها في المادة 5.

بينك  تتم  عملية  تعني  �لأجنبية   �لعملة  �صر�فة  عملية 

وبيننا ل�سراء اأو بيع العمالت الأجنبية بما في ذلك عملية 

تحويل  طريقة:  اأي  عبر  الفورية  الأجنبية  العملة  �سرافة 

خطي �سواء �سادر اأو وارد )OTT/ITT(، عبر الهاتف، 

عبر  الخزينة  الإنترنت،  عبر  الم�سرفية  الخدمات  الفاك�ض، 

اأو اأي و�سائل اإلكترونية اأخرى  الإنترنت )OLT( لينك�ض 

تقدم الآن اأو في الم�ستقبل من قبل البنك.

بينك  فيما  المبرمة  التفاقية  وتعني  �لم�صرفية  �تفاقيتنا 

وبيننا والتي ت�سكل عند قبولنا لطلب من طرفك والتي ت�سمل 

�سروطها �سروط العميل الخا�سة بنا و �سروط المنتج هذه.

ح�صاب �لتوفير ويعني اي ح�ساب تم و�سفه في المادة 2.

12.6

12.7
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