بنك بروة (ش.م.ق.خ)
الشروط واألحكام العامة إلتفاقية
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تمهيد:
حيث يرغب العميل بالتعامل مع بنك بــروة بغرض فتح
حساب/حسابات واإلستفادة من الخدمات المصرفية التي
يوفرها البنك وحيث أن البنك يوافق على تقديم تلك الخدمات،
يتفق الطرفان على أن تُفسر شروط وأحكام هذه اإلتفاقية وفقا ً
للنظام األساسي الخاص بالبنك ولوائحه التنفيذية باإلضافة
إلى تعليمات مصرف قطر المركزي والفتاوى المقدمة من
قبل هيئة الرقابة الشرعية وأحكام الشريعة اإلسالمية .وعليه
يتفق الطرفان على تنفيذ الشروط واألحكام العامة المبينة
أدناه.

تعاريف:
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية أينما وردت في هذه
اإلتفاقية المعاني المبينة ازاء كل منها:
الحساب :يشير هذا المصطلح لمختلف أنواع الحسابات بما
فيها البطاقات المصرفية وعقود التمويل وغيرها من القيود
التي تُسجل في دفاتر البنك تحت اسم العميل.
البنك :بنك بروة (ش.م.ق.خ).
المعامالت المصرفية :تشمل عقود فتح الحسابات الجارية
وحسابات التوفير والودائع اإلستثمارية فضالً عن الحسابات
األخرى التي عادة ما توفرها البنوك اإلسالمية.
يوم عمل :يشير المصطلح إلى أيام العمل الرسمية في دولة
قطر التي تفتح فيها البنوك أبوابها الستقبال العمالء.
البطاقة :أي بطاقة يصدرها البنك للعميل أو ألي من حاملي
البطاقات اإلضافية كما هو موضح في القوانين الخاصة بفيزا
أو أي بطاقة اخرى تحمل عالمة تجارية يصدرها البنك.
حساب البطاقة :يشير إلى حساب البطاقة الذي يقوم البنك
بفتحه باسم العميل أو باسم حامل البطاقة اإلضافية.
عملة البطاقة :العملة المحلية لدولة قطر :الريال القطري
)ر.ق(.
الحد االئتماني للبطاقة :يشير إلى الحد األقصى الذي يُسمح
به لكل حامل بطاقة كما يتم اإلتفاق مع البنك من وقت ألخر
ويحق للبنك خفض هذا الحد وفقا ً لمدى إلتزام العميل بسداد
مديونياته.
عمليات البطاقة :يشير هذا المصطلح إلى جميع العمليات
المنفذة من خالل بطاقة اإلئتمان أو بطاقة الخصم سواء تلك

التي يقوم بتنفيذها حامل البطاقة الرئيسية أو حامل البطاقة
اإلضافية أو من خالل استخدامهم رقم البطاقة والرقم السري.
حامل البطاقة :يشير هذا المصطلح إلى الشخص الذي
اصدرت البطاقة من أجله ويظهر اسمه على البطاقة ويتحمل
حامل البطاقة الرئيسية وحاملي البطاقات اإلضافية منفردين
أو مجتمعين مسؤولية جميع التكاليف والرسوم المترتبة على
إستخدام البطاقة وإصدارها وتجديدها.
السلفة النقدية :وهي المبالغ النقدية التي يحصل عليها العميل
من قبل البنك أو المؤسسة المالية داخل أو خارج دولة قطر
أو من خالل أجهزة الصراف اآللي التابعة لتلك المؤسسات.
الرسوم :وهي المبالغ المستحقة والواجب على العميل سدادها
والتي تنشأ عن استخدام الحساب أو البطاقة أو من خالل
إدخال الرقم السري للبطاقة في ظل الشروط واألحكام المبينة
أو وفقا ً لما يعلنه البنك من وقت آلخر وتشمل على سبيل
المثال وال تقتصر على جميع المعامالت و الرسوم اإلدارية
و رسوم تنفيذ الطلبات والتكاليف اإلضافية و األضرار
والتكاليف القانونية التي يتم خصمها من حساب العميل.
العميل :صاحب الحساب (فردي أو تجاري) أو أي شخص
يرغب باإلستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.
التاجر :أي فرد /شركة  /شراكة  /مؤسسة حكومية أو أية
مؤسسة تقبل البطاقة الصادرة من البنك أو أرقام البطاقة
كطريقة للدفع للبضائع  /خدمات /فوائد أو حجوزات .
الرقم السري :رقم فردي يتم إصداره إلكترونيا ً وسريا ً أو
يختاره حامل البطاقة ليتم إستخدامه مع البطاقة.
الضمان :قد يكون على شكل وديعة و/أو كفالة أو أي ضمان
آخر.
كشف الحساب :كشف شهري أو دوري يقوم البنك بتزويد
العميل به ويُظهر هذا الكشف كافة تفاصيل رصيد العميل
الحالي والمعامالت المنجزة من تاريخ كشف الحساب السابق.
حامل البطاقة اإلضافية :يعني حامل البطاقة اإلضافية
المفوض من قبل حامل البطاقة .
العناوين :عناوين الفقرات في هذه اإلتفاقية ُوضعت بغرض
تيسير القراءة فقط دون أن يكون لها األثــر على معاني
الفقرات التي تليها.
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الشروط واألحكام العامة
 1فتح الحساب:
أ -يُمكن فتح حسابات األفــراد تحت اسم شخص واحد أو
بصورة مشتركة تحت إسمين أو أكثر.
ب -يُمكن فتح حسابات باسم شركة شريطة تزويد البنك بكافة
المستندات المطلوبة بما يرضي البنك.
ت -اليجوز استخدام الحسابات الشخصية ألغراض تجارية.
 2الرقم التعريفي للعميل:
يقوم البنك بتخصيص رقم تعريفي للعميل (يُعرف بـ )RIM
لكل عميل ومن خالل هذا الرقم يتم تنفيذ جميع معامالت
العميل مع البنك ويُستخدم هذا الرقم في تحديد الحسابات
المختلفة للعميل لدى البنك كما يُمكن العميل من تنفيذ كافة
معامالته المصرفية في مختلف فروع البنك.
 -3نموذج التوقيع:
يُعد نموذج توقيع العميل ال ُمسجل لدى البنك مفتاح التعامل
على حسابات العميل المختلفة ويبقى نموذج التوقيع ساريا ً
إلى أن يقوم العميل بطلب تعديله .يسري مفعول التعديل مع
حلول يوم العمل التالي من تاريخ تلقي البنك تعليمات العميل
بالتعديل.
 -4اإليداعات والسحوبات:
أ -يقبل البنك إيداعات العمالء نقداً أو من خالل الممارسات
المصرفية المعتادة ويجوز للبنك قبول الودائع من أي طرف
ثالث دون أي مسؤولية على عاتق البنك.
ب -يجوز لصاحب الحساب أو من يفوضه إجراء السحوبات
بعد استيفاء اجراءات التفويض الخاصة بالبنك كما يجوز
تنفيذ السحوبات النقدية من حسابات التوفير والحسابات تحت
الطلب من خالل ملىء النموذج أو الطلب الخاص بذلك أو
من خالل استخدام بطاقة الصراف اآللي .أما فيما يتعلق
بالحسابات الجارية فإنه بإمكان العميل تنفيذ السحوبات النقدية
من خالل إستخدام الشيكات التي يصدرها البنك أو من خالل
بطاقة الصراف اآللي أو النموذج المزود من البنك.
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ت -أما بالنسبة ألصحاب الحسابات ممن ليس بمقدورهم
التوقيع (المكفوفين/األميين) فيتوجب تحديد وسيلة تعريف
سليمة ومقبولة لتنفيذ معامالتهم المصرفية أمام موظفي البنك
الرسميين من خالل إستخدام بصمة األصبع أو األختام )إن
ُوجدت( قبل سحب أية مبالغ )يُطبق هذا الشرط فقط على
حسابات األفراد( بغرض ضمان مصلحة العمالء المكفوفين/
األميين لن يقوم البنك بإصدار دفاتر شيكات أو بطاقات جهاز
صراف آلي إال في حال وجود وكيل معتمد ومفوض ليمثلهم.
 -5التحصيل والحواالت:
أ -يجوز قبول الشيكات/األرباح والضمانات/الصكوك
اإلسالمية/الكمبياالت المسحوبة بناءاً على طلب المودع أو
تلك التي يودعها العميل في الحساب بإعتبارها بنود تحصيل
مالم يُتفق على خالف ذلك وفقا ً للممارسات المصرفية
السائدة في البنوك اإلسالمية .ويحق للبنك رفض الشيكات
أو الكمبياالت أو غيرها من األوراق المالية المسحوبة بناءاً
على طلب طرف ثالث ،كما يحتفظ البنك بحق خصم أي مبلغ
مستحق وغير مسدد أو محصل من أي حساب ويشمل ذلك
رسوم البنك دون تحمل أي مسؤولية ناجمة عن عدم تحصيل
هذه البنود.
ب -ال يُسمح بالسحوبات التي تتم مقابل شيكات خاضعة
للتحصيل إال بعد تحصيل تلك المبالغ.
ت -يقوم البنك بدفع القيمة الفعلية لما يرد من حواالت تلكس/
سويفت والكمبياالت والشيكات التي يتم استالمها لصالح
العميل بعد خصم رسوم وعموالت البنك.
ث -يوافق العميل على أنه يحق للبنك شراء الكمبياالت
)بالعملة األجنبية( والتي سبق إصدارها من قبل البنك بناءاً
على طلب العميل وذلك وفقا ً لتقدير البنك وبحسب سعر
الصرف السائد في يوم الشراء بعد خصم رسوم وعموالت
البنك.
ج -يقوم البنك بإيداع جميع الحواالت والكمبياالت الواردة إلى
العميل في حسابه بالعملة التي تتماشى مع الحساب إال في حال
تلقى البنك تعليمات من العميل تفيد بخالف ذلك ،ويتم اإليداع
وفقا ً لسعر الصرف السائد في نفس يوم اإليداع.
ح -يحق للبنك رفض دفع أي كمبياالت أو حواالت في حال
لم يطابق إسم المستفيد أو رقم حسابه البيانات الموجودة في
سجالت البنك أو ألي سبب آخر من األسباب.
خ -تقع مسؤولية الحواالت التي ينفذها البنك وفقا ُ لتعليمات
العميل على عاتق العميل نفسه دون أن يتحمل البنك المسؤولية

في حال إنخفض المبلغ المودع في الحساب نظراً إلقتطاع
رسوم أو إلنخفاض في القيمة ،كما ال يُعد البنك مسؤوالً في
حال عدم إستطاعة العميل صرف تلك األموال نظراً لفرض
قيود معينة من قبل السلطات المعنية.
د -اليتحمل البنك ومراسليه مسؤولية العواقب التي قد تنجم
نتيجة مخالفة أو تأخير أو خطأ أو خلل تلغرافي أو إغفال
أو سوء تفسير قد ينشأ عنه أية خسائر بسبب عدم قدرة
المراسلين على تحديد األسماء المبينة في التعليمات وإحتجاز
المبالغ مؤقتا ً إلى أن يتم تأكيد هوية الشخص المعني أو تأكيد
التعليمات المطلوبة.
ذ -في حال عدم صرف الحواالت أو إرجاعها للبنك فإنه يحق
للعميل المطالبة بقيمة الحوالة وفقا ً لسعر الشراء السائد في
تاريخ إسترداد هذه الحوالة .اليمكن للعميل إسترداد الحوالة
إلى أن يتلقى البنك تأكيداً من الجهة المراسلة تفيد بأنه لم يتم
صرف الحوالة وإنه تم إلغاء التعليمات األصلية الخاصة بها.
 -6كشف الحساب/العناوين/البيانات
أ -يتم تزويد العميل باإلشعارات وبكشوف الحسابات الخاصة
به (وفقا ً لطلب العميل أو رغبة البنك) ويُعد الكشف صحيحا ً
إن لم يبدي العميل اعتراضه خالل ( )15يوما ً ميالديا ً من
تاريخ أرسال اإلشعار أو كشف الحساب عبر البريد أو أي
وسيلة إتصال اخرى يُتفق عليها.
ب-يتم إرسال جميع اشعارات و كشوف البنك على العنوان
الوارد في نموذج فتح الحساب ما لم يرسل العميل إشعاراً
خطيا ً للبنك يفيد بحدوث تغيير على بيانات وتفاصيل العميل
الواردة في نموذج فتح الحساب.
ت-يحق للبنك وقف إرسال اإلشعارات وكشوف الحسابات
في حال تم إعادتها للمرسل أو عدم إستالمهم مرتين من قبل
العميل.
ث-يحق للعميل طلب الحصول على نسخة إضافية من كشف
الحساب مقابل رسوم يتحملها العميل.
 -7تعليمات أوامر الدفع المستديمة
يقبل البنك تنفيذ تعليمات أوامر الدفع المستديمة التي يصدرها
العميل شريطة توفر رصيد كاف في حسابه في التاريخ/
التواريخ المحددة لتنفيذ هذه التعليمات وال يكون البنك مسؤوالً
عن أي تأخير أو خطأ في اإلرسال من جانب البنك أو مراسله
الذي يقوم بتحويل المبالغ ،ويصرح العميل بعدم مسؤولية

البنك ويلتزم بتعويض البنك مقابل أية أضرار أو خسائر أو
نفقات يتكبدها البنك نتيجة لتنفيذ الحواالت الدورية الصادرة
عن العميل.
 -8تعديل بيانات أوامر الدفع المستديمة:
في حال إرتكاب أي خطأ في إدخال القيود المصرفية ،يقوم
البنك بتعديل هذا الخطا ً ويُعد هذا التعديل ساريا ً وصحيحا ً
واليحق للعميل المطالبة بقيمة أي مبلغ تم إيداعه بحساب
العميل عن طريق الخطأ .كما يحق للبنك اتخاذ اإلجراءات
التصحيحية المناسبة بخصم ذلك المبلغ من حساب العميل
ويصرح العميل أنه يحق للبنك استرداد المبالغ التي تم دفعها
عن طريق الخطا ً للعميل ويوافق العميل على أن يقوم بتسوية
ذلك المبلغ وفقا ً لألساليب واإلجراءات والتواريخ والفترات
التي يحددها البنك دون أن يبدي العميل أي اعتراض
وبصرف النظر عن الفترة الزمنية التي مضت على تاريخ
اإلدخال الخاطىء.
 -9رسوم وعموالت الخدمات المصرفية:
أ -يحق للبنك دون الرجوع للعميل خصم أي رسوم أو تكاليف
أو عموالت من حساب العميل لقاء الخدمات المصرفية
المقدمة وفقا ً لرسوم وعموالت الخدمات المصرفية التي يُعلن
عنها البنك.
ب -تخضع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحسابات
تحت الطلب لمتطلبات الحد األدنى للرصيد اليومي وفقا ً لما
هو ُمحدد و ُمعلن من قبل البنك .كما يحق للبنك اقتطاع الرسوم
المطلوبة في حال انخفض رصيد العميل عن الحد األدنى
المطلوب.
 -10حقوق البنك في الضمانات والتسوية بين حسابات
العميل:
أ -إن كان لدى العميل أكثر من حساب واحد مع البنك
سواء في الوقت ال راهن أو قام بفتح حساب آخر مستقب الً
لدى أي من فروع البنك ،فإن العالقة المصرفية بين البنك
والعميل تُ عد حساب ا ً واحداً للعميل حساب واحد فقط مع
البنك .هذا ويكون للبنك الحق المطلق في دمج جميع
حسابات العميل بغرض تسوية أية أرصدة مستحقة من
العميل مقابل الرصيد المتاح في أي من الحسابات االخرى
الخاصة به.
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ب -يوافق العميل على أنه يحق للبنك في أي وقت ودون
إعطاء أي إشعار مسبق تجميد أو إجراء المقاصة أو تحويل
أي مبلغ بين حسابات العميل المختلفة بغض النظر عن اسم أو
نوع الحساب أو ما إذا كان حسابا ً فرديا ً أو مشتركا ً سواء كان
الحساب بالعملة المحلية أو األجنبية ،بحيث يُعتبر كل حساب
كضمان للحسابات األخرى منفردة أو مجتمعة بغرض تسوية
أي ديون تقع على عاتق العميل أو أي من األطراف التي تكفل
العميل لصالح البنك.
ت -يجوز للبنك التصرف بكافة الضمانات واألصول التي قام
البنك بالحصول عليها كضمان لصالح البنك بغرض تسوية
أي مبالغ أو إلتزامات مستحقة على العميل تجاه البنك.
 -11الحسابات بالعملة األجنبية:
أ -يحق للعميل فتح حسابات بالعملة األجنبية بعد موافقة البنك
على طلب العميل وتتم المعامالت على هذه الحسابات فقط
من خالل نماذج البنك التي يقوم العميل بتعبئتها أو من خالل
إصدار التعليمات المكتوبة بنفس عملة الحساب.
ب -تخضع عمليات السحب النقدي من حسابات العملة
األجنبية ألسعار الصرف والرسوم (يــوم السحب) التي
يحددها البنك من وقت آلخر.
ت -يجوز للعمالء ممن لديهم حسابات بالعملة األجنبية تحويل
مبالغ من تلك الحسابات إلى حسابات اخرى بالعملة المحلية
والعكس صحيح وفقا ً لسعر الصرف السائد في ذلك اليوم،
وعليه يتعهد العميل بعدم مسؤولية البنك عن أية خسائر
تترتب على عملية الصرف والتي قد يتكبدها العميل عند قيامه
بتحويل أي مبلغ من حساب العملة األجنبية إلى أي حساب ذو
عملة مختلفة.
 -12شروط الحسابات المشتركة (لألفراد فقط):
أ -الحساب المشترك هو حساب مفتوح بغرض استخدامه من
قبل شخصين أو أكثر حيث تتساوى حقوقهم وإلتزاماتهم فيما
يتعلق بهذا الحساب وتُعد جميع المبالغ التي يتم إيداعها في
الحساب المشترك مملوكة بالتساوى من قبل أصحاب الحساب
ما لم ينص خالف ذلك خطيا ً للبنك.
ب -يحق لألشخاص المخولين تنفيذ عمليات اإليداع والسحب
للعمالت القابلة للتحويل كما يحق لهم صرف الشيكات
وإصدار أوامر الدفع و تنفيذ الحواالت وغيرها من الصكوك
القابلة للتداول .كما يحق لألشخاص المخولون عن الحساب
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سحب وتجيير وصرف الشيكات والقيام بعمليات التحويل
أو غيرها من الصكوك القابلة للتداول لصالح البنك بصفتهم
الممثلين المفوضين.
ت-يتحمل أصحاب الحساب مجتمعين أو منفردين بالتكافل
والتضامن مسؤولية تسوية كامل مستحقات البنك التي قد تنشأ
اآلن أو مستقبالً والناجمة عن إستخدامات الحساب أو عن
تنفيذ السحوبات على المكشوف.
ث -في حال صدور قرار حجز أو تحفظ على أموال أحد
أصحاب الحسابات المشتركة فإنه يتم تنفيذ الحجز على حصة
الشخص المعني فقط من تاريخ إستالم البنك إلشعار الحجز،
كما يحق للبنك وقف السحوبات المنفذة على الحسابات
المشتركة للقيمة موضع الحجز مع إخطار أصحاب الحساب
المشترك أو ممثليهم بهذا الحجز خالل خمسة أيام من تاريخ
استالم اشعار الحجز.
ج -يفوض أصحاب الحساب المشترك البنك في أن تخضع
حصصهم القائمة في الحساب للمقاصة أو التسوية مع أي
حسابات اخرى خاصة بهم عند الحاجة لذلك.
ح -في حال وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقدانهم
لألهلية القانونية فإنه يتوجب على أصحاب الحساب اآلخرين
إبالغ البنك برغبتهم باإلستمرار في إستخدام الحساب وذلك
خالل عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو تاريخ فقدان األهلية
القانونية ويقوم البنك بتعليق تنفيذ السحوبات على الحساب
المشترك إلى أن يتم تعيين خلف قانوني من قبل المحكمة
المختصة.
خ -اليجوز ألي من أصحاب الحساب المشترك التقدم بطلب
الحصول على تسهيالت ائتمانية تحت اسمهم بضمان الحساب
المشترك دون تزويد البنك بموافقة خطية من جميع أصحاب
الحساب المشترك للقيام بذلك.
د -للبنك الحق في إصدار بطاقة الخصم لكل من أصحاب
الحساب المشترك في حال فوض كل منهم اآلخر لتنفيذ
العمليات على الحساب بشكل فردي من خالل توقيع واحد
فقط ،كما يتحمل أصحاب الحساب مجتمعين أو منفردين كافة
المسؤولية وااللتزامات التي تنشأ من استخدام هذه الخدمة.

 -13الشروط الخاصة بحسابات الشركات والمؤسسات
والهيئات:
أ -يجوز لألشخاص المفوضين بالتوقيع الذين ترد اسماؤهم
على نموذج فتح الحساب تنفيذ كافة المعامالت المصرفية
واالستثمارية مع البنك في ضوء الصالحيات الممنوحة
لهم بموجب عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي والسجل
التجاري أو بموجب توكيل رسمي وقانوني.
ب -تتعهد الشركة  /المؤسسة  /الهيئة بإخطار البنك خطيا ً فوراً
بأية تغييرات تطرأ على قانونها أو نظامها األساسي أو سجلها
التجاري أو بأي تغيير في الشكل القانوني للشركة أو في
تشريعاتها أو أي تغيير في مجلس إدارة الشركة أو شركائها
وممثليها أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة ،وال يتحمل البنك
أي مسؤولية في حال عدم التزام أي من أعضاء مجلس إدارة
الشركة أو شركائها أو مدرائها أو ممثليها بقوانين الشركة
أو في حال مخالفتهم لألحكام الــواردة في النظام األساسي
الخاص بالشركة أو عند اتخاذهم أي اجراءات التقع ضمن
صالحياتهم.
ت -تفوض الشركة  /المؤسسة  /الهيئة البنك بدفع وخصم
المبالغ من حساب الشركة ســواء كــان هناك رصيد في
الحساب أو إن كان الحساب مكشوفا ً أو أصبح مكشوفا ً جراء
تنفيذ عملية الخصم كما تفوض الشركة البنك بتنفيذ كافة
العمليات التي يأمر بها أصحاب الحساب المفوضين وفقا ً
لالئحة التفويض التي تم تزويد البنك بها ،وتتحمل الشركة /
المؤسسة  /الهيئة مسؤولية التعليمات التي تصدرها للبنك من
قبل األشخاص المفوضين لتنفيذ مختلف العمليات المصرفية
والتي تشمل خطابات الضمان والحواالت المالية و غيرها من
العمليات المصرفية بما فيها التسهيالت االئتمانية.
ث -تتعهد الشركة  /المؤسسة  /الهيئة بتزويد البنك بالبيانات
المالية المدققة بما فيها بيان الدخل بصورة دورية ،باإلضافة
إلى أي وثائق اخرى يطلبها البنك.
 -14الشروط الخاصة بحسابات الجمعيات واألندية وما
يشابها:
أ -يتم تشغيل وإدارة الحساب وفقا ً لقرارات وشروط مجلس
اإلدارة ويلتزم عمالء البنك من الجمعيات وما يشابهها بتزويد
البنك بقرار مجلس اإلدارة الذي ينص على اسماء والمسميات
الوظيفية للمخولين بالتوقيع وأي تعديالت الحقة قد تطرأ،
وال يجوز للمفوضين بالتوقيع تفويض آخرين لممارسة هذه

الصالحيات.
ب -تلتزم األندية والجمعيات وما يشابهها من المنظمات
بتزويد البنك بــأوراق التسجيل الــصــادرة عن السلطات
المختصة في دولة قطر وذلك عند تقديم طلب فتح الحساب.
ت -في حال انقضاء خدمة أحد أعضاء مجلس إدارة عمالء
البنك من األندية والجمعيات أو في حال استقالتهم أو إقالتهم
من مناصبهم تلتزم هذه المنظمات بتزويد البنك بكتاب يفيد
بتعيين عضو مجلس إدارة جديد أو تقديم محضر اجتماع
الجمعية العمومية التي تم خاللها انتخاب عضو مجلس اإلدارة
الجديد مع بيان اسم وصالحيات المفوضين بالتوقيع عن تلك
األندية أو الجمعيات أمام البنك بغرض إدارة وتشغيل حساب
هذه المنظمات.
 -15التعليمات التي يصدرها العميل عن طريق الفاكس أو
البريد اإللكتروني أو الهاتف:
أ -في حال إصدار العميل تعليمات للبنك عن طريق الفاكس
أو البريد اإللكتروني أو الهاتف فإنه للبنك الحق في تنفيذ أو
رفض تلك التعليمات دون أن يكون البنك ملزما ً على التأكد
من صحة هذه التعليمات ما لم يكن العميل قد أشار بذلك على
نموذج فتح الحساب أو في أي وقت الحق خطيا ً بعدم قبول
تلك التعليمات .يصرح العميل أن البنك غير مسؤول ويلتزم
بتعويض البنك عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف تكبدها
البنك لقاء أي فعل أو إغفال فيما يتعلق بأي تعليمات صادرة
من قبل العميل كما يوافق العميل على أن البنك غير مسؤول
عن أية أخطاء تتعلق في عملية اإلنجاز.
ب -يوافق العميل بموجب هذه اإلتفاقية ويفوض البنك وفقا ً
لتقديره بالرد على والتصرف وفقا ً ألية إشعارات أو تعليمات
أو غيرها من الكتب والرسائل التي يصدرها العميل أو
تلك التي يصدرها العميل عن طريق البريد اإللكتروني
)من العناوين اإللكترونية التي احاط العميل البنك بها( أو
الفاكس أو الهاتف دون الحاجة من قبل البنك للتحقق من صحة
هذه التعليمات أو من هوية مرسلها سواء كانت تلك التعليمات
تفيد بدفع مبالغ أو خصم أو التصرف بالمبالغ المودعة في
الحساب  ،كما يكون للبنك وفقا ً لتقديره حرية التصرف في
أي مبالغ أو ضمانات أو وثائق يملكها البنك والتي تُلزم العميل
بأي إتفاقية أو أي ترتيب آخر متفق عليه بين البنك والعميل.
هذا ويوافق العميل مسبقا ً ويبدي موافقة غير قابلة للنقض
وغير مشروطة أن تلك التعليمات صادرة من العميل أو
بالنيابة عنه وتُعتبر ملزمة للعميل.
800 8555 | barwabank.com
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ت -يدرك العميل أنه ليس من الضرورة القيام بتأكيد أي
إشعارات أو تعليمات أو أي رسائل اخرى من خالل إرسال
الوثائق األصلية.
ث -يوافق العميل على أن البنك لن يقبل ولن يقوم بتنفيذ
أي تعليمات يتلقاها عن طريق البريد اإللكتروني أو
الفاكس أو الهاتف والتي تفيد برغبة العميل بالتعديل في
إدارة الحساب أو تفويض أو تغيير المفوضين بالتوقيع أو
إغالق الحساب أو تحويل رصيده بأي شكل من األشكال.
ج -تبقى شروط إدارة الحساب صالحة ونافذة إلى أن يتلقى
البنك إشعاراً خطيا ً من العميل يفيد بإنهاء أي من الشروط
الحالية إلدارة الحساب مع منح البنك الوقت المناسب لتنفيذ
التعليمات الواردة في إشعار العميل .وال يُعفي هذا اإلشعار
العميل من أي مسؤولية ناجمة عن أي أفعال تم تنفيذها قبل
انتهاء صالحية الشروط التي تم انهاؤها.
ح -تأتي هذه األحكام كإضافة وليس كبديل ألحكام البنك
الحالية والتي تتعلق بإدارة الحساب ،كما يلتزم العميل/العمالء
بتحمل مسؤولية كافة األفعال والعواقب واألحكام التي قد
تنشاء عن هذا التعويض.
 16الخدمات المصرفية عبر الهاتف واإلنترنت:
أ -قواعد إستعمال الخدمات:
 -1يتم تنفيذ المعامالت المصرفية فقط عند توفر الرصيد
الكافي لذلك في الحساب وقت إرسال العميل للمعاملة ووفقا ً
للحد األقصى لعدد المعامالت التي ينفذها العميل يومياً .وسيتم
تنفيذ جميع المعامالت في أيام العمل أو في يوم العمل التالي
إذا إستلمت المعاملة بعد إنتهاء دوام العمل.
 -2يجوز للبنك وفقا ً لتقديره الخاص رفض تنفيذ أي عمليات
في حال كان لديه سبب لإلعتقاد بأن التعليمات الصادرة عن
العميل غير قانونية (ويعد قرار البنك نهائيا ً وملزما ً للعميل)
 -3اليمكن عكس التعليمات المرسلة عن طريق الخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت دون الحصول على موافقة البنك
وال يكون البنك مسؤوال عن ما يلي (على سبيل المثال وال
يقتصر على)
أ -عكس التعليمات المرسلة عبر أي من الخدمات المصرفية
ب -الموافقة على التعليمات المشروطة أو تلك التي تتطلب
أن يقوم البنك بتنفيذ عملية دفع لطرف ثالث مسبقا ً (أو الحقاً)
أي في أي وقت آخر خارج الممارسات المصرفية المعتادة.
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ب -التحويالت والحواالت والمدفوعات:
 -1يُسمح باجراء التحويالت بين حسابات العميل لدى البنك.
 -2يتم قبول الحواالت والمدفوعات ألطراف ثالثة بالريال
القطري والعمالت األجنبية فقط عن طريق الخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت في أي وقت ويتم معالجتها وتنفيذها
خالل نفس اليوم أو خالل يوم العمل التالي في حال تجاوز
األوقات المحددة لذلك كما ويُطبق سعر الصرف السائد في
وقت تنفيذ العملية.
ت -آخر موعد لتنفيذ العملية المصرفية خالل اليوم:
 -1تتم معالجة وتنفيذ التعليمات التي تُرسل في موعد أقصاه
 12:00ظهراً خالل نفس اليوم ،بينما تتم معالجة وتنفيذ
عمليات العمالت األجنبية التي ترسل في موعد أقصاه 1:00
ظهراً (بتوقيت دولة قطر) خالل نفس اليوم.
 -2تتم معالجة وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالريال القطري
والعمالت األجنبية التي ترد بعد األوقات المبينة في البند
أعاله أو تلك التي يتم إرسالها خالل أيام العطل الرسمية في
دولة قطر في يوم العمل التالي.
 -3يتم خصم قيمة أي رسوم إضافية خاصة بالبنك المراسل
أو البنك المستفيد (إن وجدت) من مبلغ الحوالة.
ث-دفع فواتير المرافق:
 -1يجب على العميل إدخال جميع البيانات المطلوبة لدفع قيمة
فواتير المرافق.
 -2تقع مسؤولية صحة المدخالت والبيانات على عاتق العميل
حيث يتحمل العميل مسؤولية أي مدفوعات خاطئة لشركات
المرافق والتي قد تنشأ عن إدخال معلومات غير صحيحة.
 -3يؤكد العميل ويوافق على التنازل عن أي حق يقوم بموجبه
بتحميل البنك مسؤولية أي خطأ أو تقصير أو تأخير من قبل
البنك ألسباب خارجة عن إرادته خاصة فيما يتعلق بالقيام
بتحويل المدفوعات لشركات المرافق مما قد يتسبب في
انقطاع في الخدمات المقدمة من تلك الشركات.
ج -الرسوم والعموالت:
 -1يتم خصم تكلفة جهاز الرمز اآلمن أو أي بديل له باإلضافة
إلى كافة رسوم وعموالت البنك من حساب العميل المبين
في الطلب.

 -2يقوم البنك بخصم كافة المبالغ الناجمة عن تنفيذ عمليات
العميل باإلضافة إلى الرسوم والعموالت المطبقة من وقت
آلخر من حساب العميل المبين في الطلب.
ح -أدوات األمن والحماية:
 -1يكون العميل مسؤوالً بالكامل عن حماية وعدم اإلفصاح
عن بياناته السرية ألي شخص ويتوجب على العميل تغيير
كلمته السرية وفقا ً لتعليمات البنك من خالل الخدمة أو عن
طريق وسائل اإلتصال المختلفة.
 -2في حالة فقدان/سرقة/تلف جهاز الرمز اآلمن فإنه يتوجب
فوراً على المستخدم إبالغ البنك بذلك إليقاف الخدمة.
 -3تُعد أدوات وبيانات األمن والحماية وسيلة من وسائل
التعرف على هوية العميل والتحقق منها وعليه فإنه بمجرد
دخول العميل إلى حسابه بنجاح تُعتبر كافة التعليمات الصادرة
عن المستخدم أنها صادرة من العميل نفسه.
 -4سيتم تلقائيا ً حظر الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت والهاتف (يُرمز إلى رقم المعرف الخاص بالهاتف
بـ « )»TINفور إدخال الكلمة السرية بصورة خاطئة في
خمس محاوالت متتالية ويمكن للعمالء االتصال بالبنك
لطلب الحصول على المزيد من المساعدة في هذا الشأن أو
لطلب كلمة سرية جديدة للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو
الهاتف « »TINحيث يتم إرسال مغلف الكلمة السرية ألحد
فروع البنك ليقوم العميل باستالمه شخصيا ً بعد التحقق من
هويته .أما في حال رغبة العميل بإعادة تفعيل الرقم وطلبه
لذلك ،يقوم البنك بمنح العميل خمس محاوالت إضافية إلدخال
الكلمة السرية بغرض إعادة تفعيل الحساب ،إال أنه في حال
إيقاف الخدمة مجدداً بعد عملية إعادة التفعيل بسبب إدخال
الكلمة السرية بصورة خاطئة عدة مرات فسيقوم البنك بإعادة
تعيين كلمة سرية جديدة ليقوم العميل باستالمها شخصيا ً من
أحد فروع البنك بعد التحقق من هويته.
 -5يقوم البنك باالستجابة لطلبات العميل في تعيين كلمة سرية
جديدة لخدمة اإلنترنت أو الهاتف « »TINعند فقدان أو
نسيان الكلمة (أو إن راودت العميل الشكوك بتسرب الكلمة
السرية للغير) بعد التحقق والتأكد من هوية العميل وعليه يقوم
البنك بإعادة تعيين كلمة سرية جديدة ليقوم العميل باستالمها
شخصيا ً من أحد فروع البنك بعد التحقق من هويته.

خ -المسؤولية:
 -1يتحمل العميل كامل المسؤولية عن أي تعليمات يُصدرها
للبنك دون أن يتحمل البنك بأي شكل من األشكال مسؤولية أية
تعليمات غير مصرح بها أو أي تعليمات مزورة أو خاطئة.
 -2يقر العميل ويتعهد بموجب هذه الشروط واألحكام بأن
البنك غير مسؤول عن أية أخطاء أو أضرار أو مطالبات
قد تنشأ بسبب طبيعة الخدمات عبر اإلنترنت أو الهاتف
حيث يكون العميل وحده مسؤوالً عن أية مخاطر ناجمة
عن استخدام هذه الخدمات .عالوة على ذلك يلتزم العميل
بتعويض البنك وموظفيه وممثليه تعويضا ً كامالً لقاء كافة
اإلجــراءات والمطالبات والدعاوى والخسائر واألضــرار
(بما في ذلك العواقب المباشرة والغير مباشرة) والتكاليف
والنفقات والرسوم والضرائب والغرامات والتكاليف القانونية
وأية التزامات أخرى أيا كان نوعها التي قد يتكبدها في البنك
بسبب العميل واستخدامه لهذه الخدمات.
 -3يكون العميل وحده مسؤوالً عن دقة وصحة جميع البيانات
والتفاصيل التي يُرسلها عن طريق خدمات البنك وتتم معالجة
وتنفيذ التعليمات الصادرة عن العميل دون الرجوع إليه ودون
إشعار خطي للتحقق من دقة البيانات المزودة.
 -4بمجرد إرسال العميل وتأكيده للتعليمات التي يرسلها عبر
الخدمة فإنه اليقع على البنك أي إلتزام بأن يقبل القيام بأية
تعديالت الحقة أو إلغاء لتلك التعليمات.
 -5يكون العميل وحده مسؤوالً عن إنشاء وإضافة وتعديل
بيانات المستفيد من خالل هذه الخدمات وال يتحمل البنك
مسؤولية عدم الدفع أو الدفع إلى مستفيد آخر عن طريق الخطأ
نتيجة لعدم دقة بيانات المستفيد التي قام العميل بتزويدها،
كما اليتحمل البنك مسؤولية عدم القدرة على تحديد المستفيد
أو مسؤولية التأخير في إتمام عملية الدفع في الجهة المتلقية
للمدفوعات.
 -6يوافق العميل على أن يتعامل مع كافة بيانات الدخول
والوثائق وغيرها من المعلومات والبيانات ذات الصلة
بالخدمات بكل خصوصية وسرية وذلك في جميع األوقات
كما يوافق العميل على عدم نسخ أو إعادة إنتاج تلك البيانات
والوثائق بأي شكل كلي أو جزئي.
 -7ال تقع على البنك أي مطالبات بالتعويض عن الخسائر أو
األضرار التي قد تنجم عن أي عملية أو تعليمات أصدرها
العميل من خالل هذه الخدمات كما يوافق العميل على
تعويض البنك مقابل جميع الطلبات والتعليمات.
 -8في حال تنازل البنك وعدم اتخاذه لالجراءات الالزمة
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عند خرق العميل للشروط واألحكام فإن هذه التنازل ال يُعد
تنازالً دائما ً وال يكون له أي أثر سلبي على حقوق البنك
بموجب هذه االتفاقية.
ً
ً
 -9اليكون البنك مسؤوال عن أي خسارة أو ضرر أيا كان
سواء كان الضرر مباشر أو غير مباشر أو أي عواقب تمس
العميل نتيجة لحصول طرف ثالث على بيانات حساب العميل
(ويستثنى من تلك الحاالت التي تنشأ نتيجة إلهمال أو تقصير
متعمد أو غير متعمد من قبل البنك ،وفي هذه الحالة يتحمل
البنك مسؤولية أي خسارة مباشرة أو ضرر قد ينجم في
السياق الطبيعي لهذه األحداث)
 -10يوافق العميل على ابراء البنك وتعويضه لقاء أي خسارة،
والتكلفة ،والضرر أو تكاليف أو مسؤولية أو إجراءات قد
يتكبدها البنك نتيجة قيامه بتنفيذ أو تأخير التنفيذ أو اإلمتناع
عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن العميل.
 -11يتحمل العميل مسؤولية أي سوء استخدام للخدمات
نتيجة لعدم إلتزامه بإجراءات األمن والحماية باالضافة إلى
عدم إلتزامه بهذه الشروط واألحكام أو اإلفصاح عن بيانات
الدخول للحساب وغيرها من األفعال التي تخالف شروط
األمن من طرف العميل.
 -12يتم استخدام رقم المعرف « »TINالخاص بالخدمات
المصرفية عبر الهاتف من قبل العميل وحــده واليجوز
اإلفصاح عن رقم المعرف ألي شخص كان.
 -13ال يتحمل البنك مسؤولية أية خسائر قد تنجم عن استخدام
رقم المعرف « »TINالخاص بالخدمات المصرفية عبر
الهانف من قبل أي شخص غير مخول.
 -14اليتحمل البنك أي مسؤولية قد تنجم عن أسباب خارجة
عن إرادته بما في ذلك على سبيل المثال وال يقتصر على
األعطال التي قد تصيب أجهزة الحاسب اآللي أو أجهزة
اإلتصال أو أي أعطال في التيار الكهربائي أو األعطال الفنية
أو تلك األعطال المتعلقة بالشبكة.
 -15اليكون البنك طرفا ً في أي نزاع ينشأ بين العميل وأي
مزود خدمة.
 -16تُعتبر المعلومات والبيانات التي يقدمها البنك مثل بيانات
الحساب واألسهم وتبادل المعلومات دقيقة وموثوق بها إال أن
البنك ال يضمن صالحية وصحة تلك البيانات.
 -17اليتحمل البنك مسؤولية اعتماد العميل على أي من
المعلومات المقدمة من خالل هذه الخدمات ويتحمل العميل
مسؤولية استخدامه لتلك المعلومات.

د-

قواعد عامة:

 -1لن يقوم البنك بإصدار أي تأكيد خطي للعميل مقابل
العمليات المنفذة من خالل تلك الخدمات ،وتُعتبر سجالت
البنك المتعلقة بتلك العمليات ملزمة قانونيا ً كما تُعد كدليل
قاطع على تنفيذ تلك العمليات والتعليمات.
 -2يبذل البنك قصارى جهده للعمل على توفير وإتاحة
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف على مدار 24
ساعة في اليوم و  365يوما ً ميالديا ً في العام ،إال أن متطلبات
الصيانة الروتينية واإلقبال الزائد على الخدمة قد يتسبب
أحيانا ً ببعض اإلنقطاعات الخارجة عن إرادة البنك.
 -3يجوز للبنك تعليق أي من الخدمات المصرفية المقدمة عبر
اإلنترنت أو الهاتف دون سابق إنذار حتى في الحاالت التي
يتوجب عليه إخطار العميل بذلك .تشمل هذه الحاالت على
سبيل المثال وليس حصريا ً عند االشتباه بخرق أمن الحسابات
أو عند اجراء اعمال الصيانة على الخدمة.
 -4ال يتقاضى البنك حاليا ً أي رسوم مقابل استخدام الخدمات
المصرفية عبر الهاتف أو اإلنترنت ،إال أنه يحق للبنك مستقبالً
وفقا ً لتقديره الخاص تقاضي رسوم لقاء هذه الخدمات ،ويتم
إخطار العميل خطيا ً بتكاليف وأسعار الخدمات مسبقا ً قبل
تطبيقها.
 -5يحتفظ البنك بحق رفض أي طلب لهذه الخدمات وفقا
لتقديره المطلق.
 -6يلتزم العميل بإستخدام هذه الخدمات بحسن نية دون أن
يسيء إستخدامها او إستغاللها في إرتكاب أي نوع من أنواع
الغش واإلحتيال أو بأي صورة غير قانونية ويلتزم العميل
بإستخدام الخدمات المقدمة وفقا ً لهذه الشروط واألحكام.
 -7في حال قام المستخدم بسوء إستخدام عنوان البريد
اإللكتروني المعطى له من خالل هذه الخدمات فإنه يحق
للبنك حظر العميل من إستخدام الخدمات دون إشعار مسبق.
 -8يحتفظ البنك بحق إنهاء هذه الخدمات إما بصورة جماعية
أو فردية سواء بشكل كلي أو جزئي أو إنهاء هذه الخدمات عن
أي من العمالء وفقا ً لتقدير البنك.
 -9يحق لكل طرف إنهاء الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
أو الهاتف من خالل منح إشعار خطي مسبق ) 3أيام عمل(
للطرف اآلخر.
 17الحسابات المصرفية (الشروط واألحكام):
 17.1الحسابات الجارية:
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أ -إن الرصيد الدائن في الحساب الجاري عبارة عن قرض
حسن (قرض بدون أرباح) ويتعهد البنك برد الرصيد الدائن
بالكامل عند الطلب و ال يشترك البنك في فائدة االستثمار أو
في تحمل أي مخاطر.
ب -يحق ألي شخص بالغ أو مؤسسة تجارية فتح حساب
جاري إن كان مواطنا ً أو مقيما ً في دولة قطر وذلك وفقا ً
لقواعد و توجيهات و تعليمات مصرف قطر المركزي.
ت-تتم السحوبات من الحساب الجاري من خالل شيكات
مصدرة من قبل البنك أو تعليمات خطية أو بإستخدام بطاقة
الصراف اآللي .يتم قبول اإليداعات في جميع فروع البنك نقداً
أو بشيك مسحوب على أحد فروع البنك أو البنوك المحلية أو
من خالل أجهزة الصراف اآللي/اإليداع النقدي التابعة للبنك
فقط أو عن طريق التحويل مابين الحسابات.
ث-يحق للبنك رفض دفع أي أوامر دفع أو شيكات مكتوبة
على نماذج غير النماذج الخاصة بالبنك دون أي مسؤولية أيا ً
كانت على البنك.
ج -يجب على العميل تحرير الشيكات باللغة العربية أو
اإلنجليزية و لن يقبل البنك أي شيكات مكتوبة بأي لغة أخرى.
ح -يحق للبنك دفع قيمة الشيك أو الصكوك المتداولة األخرى
المسحوبة على حساب العميل الجاري حتى وإن تسبب ذلك
في كشف حساب العميل و يتعهد العميل بسداد كافة المبالغ
المستحقة في حسابه المكشوف عند طلب البنك ذلك.
خ -للبنك الحق في رفض دفع قيمة الشيكات والسحوبات و
أوامر الدفع على الحساب في حال عدم وجود رصيد كافي في
الحساب ،حتى وإن توفر للعميل رصيد دائن في أي حساب
أخر لدى البنك ما لم يُفوض العميل البنك خطيا ً القيام بتغطية
مبلغ الشيكات أو السحوبات األخرى من أي حساب جاري أو
حساب توفير له لدى البنك.
د -يجوز للبنك أن يقبل طلب صاحب الحساب بوقف دفع
الشيك في حالة فقدان الشيك أو في ظروف أخرى كما هو
جائز قانونا ً و موافق عليه من قبل البنك ويتحمل العميل أية
خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو رسوم (بما في
ذلك الرسوم القانونية) نتيجة ذلك .للبنك الحق في طلب تقرير
للشرطة قبل قبول تعليمات «وقف دفع» .
ذ -يقوم العميل ببذل الحرص الالزم فيما يتعلق بالعناية بدفتر
الشيكات و يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك و ال يجوز
للعميل إعطاء أي شيكات لتُستخدم من قبل أي طرف ثالث.
يجب على العميل إخطار البنك خطيا ً فور فقدان أو سرقة
دفتر الشيكات وفي حال عدم القيام بذلك يتحمل العميل كافة

العواقب الناجمة عن سوء استخدام دفتر الشيكات .كما يتعهد
العميل بإرجاع دفتر الشيكات إلى البنك عند طلب البنك لذلك
أو عند إغالق الحساب  ،ويُدرك العميل أنه يحق للبنك اتخاذ
اإلجراءات القانونية ضد أي عميل ال يلتزم بهذا التعهد.
ر -من حق البنك رفض إصدار دفتر شيكات للعميل دون
تقديم أي سبب.
ز -يلتزم العميل بنص المادة ( )357من قانون العقوبات
القطري رقم ( )11لعام  ،2004والتي تنص على:
«يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تتجاوز
ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف لاير وال
تتجاوزعشرة آالف لاير ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من
ارتكب عمداً أحد األفعال التالية:
 -1أعطى شيكا ً ال يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ،أو كان
الرصيد أقل من قيمة الشيك.
 -2سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه ،بحيث ال
يفي الباقي بقيمته.
 -3أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
 -4تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
 -5ظهر لغيره أو سلمه شيكا ً مستحق الدفع لحامله ،وهو يعلم
أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف».
س -يتعهد العميل بعدم تحرير أي شيكات دون رصيد أو دون
رصيد كافي في الحساب ويحتفظ البنك بحقإسترداد الشيكات
الغير مستخدمة وإغــاق الحساب و/أو إبــاغ السلطات
المختصة عن تلك الحاالت دون الرجوع إلى العميل.
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 .17.2بطاقات السحب:
أ -الحساب:
 -1يخضع الحساب المرتبط ببطاقة السحب للحدود التي
يضعها البنك بغض النظرعن حجم الرصيد المتوفر في
الحساب ويشمل على سبيل المثال وال يقتصر على المعامالت
والسحوبات النقدية.
 -2تخضع بطاقة السحب المستخدمة على الحساب للشروط
واألحكام ذات الصلة.
ب -بطاقة السحب:
 -1بإمكان العميل تفعيل بطاقة الصراف اآللي عبر جهاز
الصراف اآللي نفسه أو من خالل التحدث مع مركز اإلتصال.
 -2يمكن استخدام البطاقة في أجهزة الصراف اآللي التي تقبل
بطاقات فيزا والشبكة الوطنية « »NAPSوالشبكة الخليجية
«.»GCCNET
 -3يجب على العميل التوقيع على البطاقة فور استالمها
ويمكن استخدام البطاقة فقط كما هو مبين أدناه:
 أن تستخدم من قبل العميل فقط. أن تُستخدم ضمن الحدود المبينة في الفقرة ( )1أعاله. أن تُستخدم ضمن فترة صالحيتها. يتم تجديد بطاقات الخصم تلقائيا ً قبل انقضاء مدتها إال فيحال طلب العميل خطيا ً خالف ذلك قبل ( )45يوما ً ميالديا ً من
انتهاء صالحية البطاقة.
ج -المعامالت:
 -1تُعد المعامالت المنفذة بإستخدام بطاقات الخصم أنها
صحيحة ومنفذة بموافقة العميل موافقة غيرمشروطة وغير
قابلة للرجوع عنها وهو و ُملزم بسداد الرسوم والعموالت
المطبقة.
 -2يتم تحويل المعامالت المنفذة التي من خارج دولة قطر
من العملة األجنبية المعنية إلى الريال القطري وفقا ً لسعر
الصرف السائد في ذلك الوقت.
 -3يتم خصم قيمة أي معاملة بما في ذلك الرسوم والعموالت
المطبقة عند استخدام بطاقة الخصم أو عند تنفيذ العملية.
 -4في حال قيام العميل بطلب إلغاء عملية منفذة إال أنه ليس
من الممكن إلغائها في الوقت المراد فإن تلك العمليات تعتبر
صالحة ويتم بناءاً عليها خصم قيمة العملية باالضافة إلى
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خصم الرسوم ذات الصلة.
 -5يجوز للبنك وفقا ً لتقديره الخاص رفض تنفيذ أو السماح
ألي معاملة إذا كان لدى البنك سبب لإلعتقاد أن تلك العملية
غير قانونية.
 -6يتم إضافة المبالغ المستردة من قبل المحالت التجارية أو
مزودي الخدمات أو غيرهم في حساب العميل فقط عند إستالم
البنك قيمة هذه المبالغ المستردة.
ث -األمن والحماية:
 -1يتوجب على العميل المحافظة على رقم الحساب ورقم
بطاقة الخصم والرقم السري للبطاقة بكل سرية وخصوصية
في جميع األوقات.
 -2يجب على العميل إتالف المغلف الذي يحمل الرقم السري
للبطاقة فور إستالمها من البنك وفي حال تسجيله للرقم السري
للبطاقة فيتوجب أن يتم ذلك بصورة غير واضحة للغير
وتحفظ بعيداً عن بطاقة الخصم نفسها.
 -3في حال راودت العميل شكوك بمعرفة طرف ثالث برقم
الحساب أو رقم البطاقة أو الرقم السري للبطاقة أو في حال
سرقة بطاقته يتعين على العميل إبالغ البنك فوراً وقد يطلب
البنك من العميل تقديم إشعار خطي يوضح فيه كافة التفاصيل
ذات الصلة واألدلة الداعمة (إن ُوجدت) .ويتحمل العميل
مسؤولية أي عواقب تنشأ خالل فترة فقدان/سرقة البطاقة إلى
أن قام بإبالغ البنك رسمياً.
 -4يجوز للبنك أن يتقاضى رسوم مقابل إستبدال بطاقة
الخصم المفقودة/المسروقة.
 -5في حال تم العثور الحقا ً على بطاقة الخصم المفقودة أو
المسروقة بعد إبالغ البنك بفقدانها أو سرقتها فإنه لن يعود
باإلمكان استخدام هذه البطاقة ويتوجب على العميل إرجاعها
إلى البنك فوراً.
ج -سحب وإلغاء بطاقة الخصم من العميل:
 -1يحتفظ البنك وفقا ً لتقديره الخاص بحق سحب أو رفض
إعادة إصدار بطاقة الخصم في حال تخلف العميل عن سداد
أي مبالغ مستحقة أو تجاوزالحدود الخاصة بالحساب أو في
حال عدم إلتزام العميل بأي من بنود هذه الشروط واألحكام.
 -2يجوز للبنك في أي وقت وفقا ً لتقديره الخاص تعليق و/أو
وقف خدمة بطاقة الخصم.
 -3يلتزم العميل بإرجاع بطاقة الخصم للبنك في حال قام

البنك بسحب البطاقة أو تعليقها أو إيقافها نهائيا ً ألي سبب كان
وال يجوز للعميل إستخدام البطاقة من تاريخ إستالمه إلشعار
سحب أو تعليق البطاقة أو إيقافها.
 -4ال يكون لسحب بطاقة الخصم أو تعليقها أو إيقافها أي أثر
على الحقوق واإللتزامات القائمة على العميل.
 -5يجوز للعميل إلغاء أو إنهاء بطاقة الخصم بموجب إشعار
خطي يُقدم لفرع البنك حيث يتواجد حساب العميل ويتم العمل
بطلب العميل بعد انقضاء ( )30يوما ً ميالديا ً من تاريخ
اإلشعار الذي قام العميل بتقديمه للبنك شريطة قيام العميل
بإرجاع بطاقة الخصم للبنك وتسوية كامل وكافة إلتزاماته
المترتبة على ذلك الحساب.
ح -المسؤولية والتعويض:
 -1تقع مسؤولية المعامالت والتكاليف والمصاريف والخسائر
المتعلقة بتفعيل واستخدام بطاقة الخصم على عاتق العميل.
 -2يتحمل أصحاب الحسابات المشتركة جمعا ً أو أفــراداً
مسؤولية كافة المعامالت المنفذة والرسوم و العموالت التي
تنشأ عن إستخدام بطاقة الخصم بصرف النظر عما إن كان
البنك قد أصدر بطاقات خصم لكل من أصحاب الحساب
المشترك.
 -3يتحمل العميل وحده المسؤولية المترتبة على سرقة بطاقة
الخصم أو معرفة الرقم السري وإستخدام البطاقة من قبل
الغير إلى أن يقوم بإخطار البنك بذلك ،بعد إبالغ البنك ومنحه
الوقت المناسب التخاذ مايلزم فإنه اليكون العميل مسؤوالً عن
أي استخدام الحق غير مصرح به لبطاقة الخصم مالم يتبين
للبنك محاولة احتيال من قبل العميل.
 -4يبقى إلتزام العميل قائما ً والناجم عن العمليات المنفذة أو
الرسوم و العموالت لمدة ( )90يوما ً ميالديا ً من تاريخ إعادة
بطاقة الخصم للبنك في ظل القيام بسحب البطاقة أو تعليقها أو
إلغائها سواء من قبل العميل أو البنك.
خ -حدود اإللتزامات:
 -1اليتحمل البنك مسؤولية أي عملية مزورة أو خاطئة أو
غير مصرح بها تم تنفيذها باستخدام بطاقة الخصم ما لم
يُخطر العميل البنك بذلك مع منح البنك الوقت المناسب للقيام
بتعليق الحساب وبطاقة الخصم.
 -2ال يتحمل البنك مسؤولية أي فعل أو أي ضمانات
يقدمها التاجر أو البائع للعميل فيما يتعلق بالسلعة أو

المنتج الذي قام العميل بدفع قيمته من خالل البطاقة
كما اليتحمل البنك مسؤولية مخالفة البائع ماهو متفق
عليه مع العميل ،كما يتنازل العميل عن أي حق قد يتخذه
ضد البنك فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي تم شراؤها
باستخدام البطاقة ولم تُطابق المواصفات أو معايير الجودة أو
الغرض الذي أراده العميل ووعد بها البائع.
 -3اليتحمل البنك مسؤولية أي خسائر أو تكاليف أو أضرار
لحقت بالعميل نتيجة أي عطل في أداء األجهزة أو المعدات
المرتبطة في استخدام بطاقات الخصم.
د -بنود متفرقة:
تُطبق شــروط بطاقات الخصم إلى جانب كافة الشروط
واألحكام األخرى ذات الصلة بما فيها على سبيل المثال دون
أن تقتصر على الشروط واألحكام الخاصة بالحساب وشروط
وأحكام بطاقات فيزا.
 .17.3حساب التوفير اإلستثماري (لألفراد فقط):
أ -تخضع حسابات التوفير لمتطلب الحد األدنى للرصيد
والذي والذي يبلغ  25,000لاير قطري كما تم تحديده من
قبل البنك .كل رصيد أقل من هذا الحد لن يحصل على أرباح.
ولن يقوم البنك بإصدار أية دفاتر شيكات ألصحاب حسابات
التوفير واليجوز للعميل بدوره القيام باصدار أوامر دفع
أو تحرير شيكات على هذه الفئة من الحسابات .يقوم البنك
بإصدار بطاقة خصم لصاحب الحساب تمكنه من االستفادة
من خدمات أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع.
ب -يقوم البنك بصفته ال ُمضارب وفقا ً ألحكام المضاربة
باستثمار المبلغ المتاح في حساب التوفير وفقا ً للحد األدنى
للرصيد الشهري.
ت -يتم استثمار مبالغ حسابات التوفير وفق ا ً ألساس
المضاربة المطلقة في صناديق استثمارية مشتركة تجمع
كل من المودعين والمساهمين ويقوم البنك باستثمار نسبة
من أرصدة حسابات التوفير وفق ا ً للممارسات المعتادة
ويتم توزيع صافي األرب ــاح من صندوق اإلستثمارات
المشترك بين المودعين والمساهمين وفق ا ً لحصة كل منهم
في االستثمار ،ويحق للبنك بصفته المضارب نسبة من
صافي األرباح المحققة وكما هو متفق عليه فإن المضارب
يتحمل أيــة خسائر ناجمة عن خــرق أو مخالفة شروط
المضاربة .هذا ويقوم البنك توفير النسب سالفة الذكر عند
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طلب ذلك.
ث -تبلغ مدة اإلستثمار في حسابات التوفير شهراً واحداً يبدأ
أول أيام الشهر الميالدي وتُجدد تلقائيا ً إلى أن يقوم العميل
بسحب كامل أو جزء من رصيده وفقا ً لرغبته العميل وفي
هذه الحالة يستحق العميل أرباح عن الفترة السابقة لتاريخ
السحب ،أما في حال إغالق حساب التوفير فتحتسب نسبة
األرباح عن الفترة التي تسبق تاريخ إغالق الحساب.
ج -يقوم البنك بإيداع األرباح في نفس حساب العميل وفقا ً
للفترات المعلن عنها ما لم يطلب العميل خالف ذلك كما
يفوض العميل البنك باستثمار قيمة األرباح المحققة والتي
تم إيداعها في الحساب وفقا ً لنفس شروط وأحكام االستثمار
الخاصة بحسابات التوفير.
 .17.4حساب توفير الفسيل:
أ -يقوم البنك عبر حسابات توفير الفسيل باستثمار المبالغ
المودعة في الحساب على أساس المضاربة المطلقة حيث
قامت هيئة الرقابة الشرعية بالموافقة على تلك االستثمارات
ويكون للبنك الحق في القيام بأي أعمال يراها مناسبة لتحقيق
المنفعة التي تعود على الطرفين.
ب -يُسمح بفتح حساب فسيل واحد فقط لكل عميل.
ت -الحد األدنى للرصيد  100,000لاير قطري .هذا الحد هو
 2,000,000لاير قطري لحساب فسيل لذوي المالءة العالية،
وفي حال قل رصيد العميل عن ذلك في أي وقت خالل الشهر
الميالدي فإنه سيتم خفض نسبة األرباح لتصبح نفس النسبة
المطبقة على حسابات التوفير العادية.
ث -في حال تنفيذ أكثر من عملية سحب واحدة أو عملية دفع
(وتشمل أي شكل من أشكال العمليات بمافي ذلك عمليات
أجهزة نقاط البيع في المحالت التجارية) في أي وقت خالل
الشهر فإنه سيتم خفض نسبة األرباح لتصبح نفس النسبة
المطبقة على حسابات التوفير العادية.
ج -يتم منح العميل بطاقة خصم مع حسابات الفسيل والتي
تُمكن العميل من إجــراء السحوبات واإليداعات من/إلى
الحساب.
ح -يمكن للعميل إجراء السحوبات فقط عن طريق النماذج
المخصصة لذلك أو عن طريق بطاقة الخصم (باستخدام الرقم
السري للبطاقة) التي يقوم البنك بتزويد العميل بها ،ويسمح
بإجراء السحوبات عبر أمناء الصندوق في البنك فقط من
قبل صاحب الحساب نفسه بعد التحقق من هويته ،إال إن قام
العميل بترتيب إجراء آخر.
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خ -تستحق األرباح على الودائع التي تبلغ قيمتها  2مليون
لاير قطري أو أقل شهرياً ،أما الودائع التي تزيد عن  2مليون
لاير فتستحق أربــاح عن مبلغ  2مليون لاير قطري فقط.
الحد األقصى  10,000,000لاير قطري لحساب فسيل لذوي
المالءة العالية.
د -يتم إحتساب ودفع األرباح على حسابات توفير الفسيل
شهريا ً وفقا ً للحد األدنى للرصيد ويتم دفعها شهرياً.
 .17.5حساب توفير جيلكم:
أ -يقوم البنك عبر حسابات توفير جيلكم بإستثمار المبالغ
المودعة في الحساب على أساس المضاربة المطلقة حيث
قامت هيئة الرقابة الشرعية بالموافقة على تلك اإلستثمارات
ويكون للبنك الحق في القيام بأي أعمال يراها مناسبة لتحقيق
المنفعة التي تعود على الطرفين.
ب -يجوز أن تكون حسابات توفير جيلكم باسم قاصرين ويتم
فتح هذه الحسابات من قبل والد الطفل (أو والدته بموجب
موافقة الوالد) أو من قبل الشخص الوصي على العميل
القاصر (ما دون  18عاماً).
ت -الحد األدنى للرصيد  100,000لاير قطري .هذا الحد هو
 2,000,000لاير قطري لحساب جيلكم لذوي المالءة العالية.
وفي حال قل رصيد العميل عن ذلك في أي وقت خالل الشهر
فإنه سيتم خفض نسبة األرباح لتصبح نفس النسبة المطبقة
على حسابات التوفير العادية.
ث -يتم منح العميل بطاقة خصم مع حسابات جيلكم والتي
تُمكن العميل من إجــراء السحوبات واإليداعات من/إلى
الحساب إال أنه ليس من الممكن إستخدام هذه البطاقة إال
من قبل والد الطفل )أو والدته بموجب موافقة الوالد( أو من
الشخص الوصي على العميل القاصر )ما دون  18عاماً(.
ج -يحق لوالدي العميل القاصر أو األوصياء عليه )وفقا ً
للصالحيات الممنوحة للوصي بموجب أمر المحكمة( فقط
تنفيذ السحوبات على حساب القاصر إلى أن يبلغ سن الرشد.
ح -يُسمح بفتح حساب جيلكم واحد فقط لكل عميل.
خ -يمكن للعميل إجراء السحوبات فقط عن طريق النماذج
المخصصة لذلك أو عن طريق بطاقة الخصم )بإستخدام الرقم
السري للبطاقة( التي يقوم البنك بتزويد العميل بها ،ويسمح
بإجراء السحوبات عبر أمناء الصندوق في البنك فقط من قبل
الوصي على الحساب نفسه بعد التحقق من هويته ،ما لم يقم
الوصي بترتيب إجراء آخر.
د -تستحق األرباح على الودائع التي تبلغ قيمتها  2مليون

لاير قطري أو أقل شهرياً ،أما الودائع التي تزيد عن  2مليون
لاير فتستحق أرباح عن مبلغ  2مليون لاير قطري فقط .الحد
األقصى  10,000,000لاير قطري لحساب فسيل لذوي
المالءة العالية.
ذ -يتم احتساب األرباح على حسابات توفير جيلكم شهريا ً
(شهراً ميالدياً) وفقا ً للحد األدنى للرصيد الشهري ويتم دفعه
شهرياً.
ر -عند بلوغ سن الرشد فإنه لن يُسمح لوالد العميل بإدارة
الحساب كما سيتم تحويل حساب جيلكم إلى حساب عادي
ويتطلب ذلك إستيفاء النماذج المخصصة وتقديمها للبنك من
قبل القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
 .17.6حسابات الودائع االستثمارية ألجل/تحت الطلب:
أ -هي حسابات يقوم البنك بفتحها لألفراد والشركات
والمؤسسات والجهات اإلعتبارية وباإلمكان فتح هذه
الحسابات سواء بالريال القطري أو أي عملة أخرى كما هو
متفق عليه من قبل البنك وذلك وفقا ً للحد األدنى للرصيد الذي
يقوم البنك بتحديده واإلعالن عنه في مختلف فروع البنك.
ب -ال يقوم البنك بإصدار دفاتر شيكات عن هذه الحسابات
وعليه فإن السحوبات النقدية تتم فقط من خالل ملىء نماذج
البنك المخصصة لذلك.
ت -يقوم البنك بصفته ال ُمضارب وفقا ً ألحكام المضاربة
بإستثمار المبالغ المتاحة في حساب التوفير وفقا ً للحد األدنى
للرصيد الشهري.
ث -يتم إستثمار مبالغ حسابات الودائع ألجل وفقا ً ألساس
المضاربة المطلقة في صناديق استثمارية مشتركة تجمع
كل من المودعين والمساهمين ويقوم البنك باستثمار نسبة
من أرصدة هذه الحسابات ويتم توزيع صافي األرباح من
صندوق اإلستثمارات المشتركة بين المودعين والمساهمين
وفقا ً لحصة كل منهم في اإلستثمار ،ويحق للبنك بصفته
المضارب نسبة من صافي األرباح المحققة وكما هو متفق
عليه فإن المضارب يتحمل أية خسائر ناجمة عن خرق أو
مخالفة شروط المضاربة هذه ويقوم البنك بتوفير النسب سالفة
الذكر عند طلب ذلك.
ج -تبلغ مدة اإلستثمار في حسابات اإلستثمار ألجل شهراً
واحداً يبدأ أول أيام الشهر وتُجدد تلقائيا ً إلى أن يقوم العميل
بسحب كامل أو جزء من رصيده وفقا ً لرغبة العميل.
ح -يقوم البنك بإيداع األرباح في نفس حساب العميل وفقا ً
للفترات المعلن عنها ما لم يطلب العميل خالف ذلك كما

يفوض العميل البنك بإستثمار قيمة األرباح المحققة والتي
تم إيداعها في الحساب وفقا ً لنفس شروط وأحكام اإلستثمار
الخاصة بحسابات الودائع ألجل.
خ -في حال إنخفض رصيد العميل عن الحد األدنى للرصيد
كما هو مقرر فإنه يجوز للبنك وفقا ً لتقديره الخاص إغالق
حساب تحت الطلب وتحويل رصيده إلى حساب التوفير أو
الحساب الجاري الخاص بالعميل ،وفي كافة األحوال فإن
البنك سيقوم بخصم الرسوم الالزمة من حساب العميل عند
إنخفاض رصيده عن الحد المقرر.
 .17.7حسابات ودائع اإلستثمار الثابتة:
أ -يُفوض المودع (رب المال) البنك (المضارب) بإستثمار
الوديعة بموجب إتفاقية المضاربة المطلقة وفقا ً لمبادىء
الشريعة اإلسالمية.
ب -الحد األدنى لرصيد اإليداع هو  50,000لاير قطري.
ت -يتم إستثمار مبالغ حسابات الودائع الثابتة وفقا ً لمبدأ
المضاربة المطلقة في صناديق إستثمارية مشتركة تجمع
كل من المودعين والمساهمين ويقوم البنك بإستثمار نسبة
من أرصدة حسابات الودائع الثابتة وفقا ً للممارسات المعتادة
ويتم توزيع صافي األربــاح من صندوق اإلستثمارات
المشتركة بين المودعين والمساهمين وفقا ً لحصة كل منهم
في اإلستثمار ،ويحق للبنك بصفته المضارب نسبة من صافي
األرباح المحققة وكما هو متفق عليه فإن المضارب يتحمل أية
خسائر ناجمة عن خرق أو مخالفة شروط المضاربة ويقوم
البنك بتوفير النسب سالفة الذكر عند طلب ذلك.
ث -تُستحق األربــاح عن الودائع في اليوم األول من كل
شهر ميالدي ويتم إيداعها في حساب العميل أو دفعها وفقا ً
للتعليمات التي يصدرها العميل في وقت توزيع األرباح
أي بما اليتجاوز يوم العمل الخامس من الشهر التالي لفترة
األرباح المستحقة.
ح -يتم إحتساب أرباح الودائع التي تُستحق خالل الشهر وفقا ً
لنتائج آخر يوم عمل كما هو متفق عليه بين البنك والعميل.
خ -يقوم البنك باإلعالن عن نسبة األربــاح الخاصة بهذه
الحسابات على كشوف األربــاح ويجوز للبنك تعديل هذه
النسبة من وقت آلخر وفقا ً لتقديره الخاص شريطة إخطار
العميل من خالل قيام البنك أو فروعه باإلعالن عن ذلك وفي
حال عدم إبداء العميل /العمالء أي اعتراض خالل ( )15يوما ً
ميالديا ً من تاريخ اإلخطار ،فإن ذلك سيعتبر كموافقة من قبل
العميل على هذا التعديل.
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ج -اليجوز للمودع سحب كامل أو جزء من المبلغ الذي قام
بإيداعه قبل إنقضاء الفترة المحددة إال في بعض الحاالت
الخاصة التي قد تسمح بها إدارة البنك للمودع بسحب كامل
أو جزء من المبلغ مع دفع األربــاح حتى تاريخ السحب
وفقا ً لمعدالت الربح المعلن عنها والخاصة بحسابات توفير
اإلستثمار للفترة السابقة ويكون إلدارة البنك الحق في اتخاذ
القرار األنسب فيما يتعلق بالتعامل مع الودائع في تلك
الحاالت الخاصة.
د -يوافق العميل على تجديد الوديعة بصورة تلقائية بعد
إستحقاقها مالم يعطي تعليمات تفيد بخالف ذلك قبل ()4أيام
عمل من تاريخ انقضاء مدة اإلستثمار.
ذ -بإستثناء حسابات ودائع اإلستثمار بالريال القطري فإن
البنك ال يكون ملزما ً بدفع مبلغ الوديعة بعملة اإليداع ،ويتعهد
البنك بتحويل قيمة الوديعة في عملة اإليداع وفقا ً ألسعار
الصرف السائدة في تاريخ الدفع وذلك بناءاً على طلب العميل.
 17.8األرباح مقدما ً
أ -هذا حساب يو ّكل فيه المودع (رب المال) البنك بصفته
(المضارب) في استثمار أموال الوديعة وفقا ً التفاقية مضاربة
غير مقيدة خاضعة لمبادئ الشريعة اإلسالمية.
ب -إن الحد األدنى لرصيد حساب وديعة ألجل  -أرباح مقدما ً
هو  250,000لاير قطري وعند تغيير هذا الحد سيتم إعالن
التفاصيل من خالل مكان واضح للعمالء.
ت -يتم دفع الربح مقدما ً بإياداعه في حساب العميل على
األموال المودعة باستخدام معدل الربح العام/التاريخي المعلن
في صندوق المضاربة الحالي للبنك .في اليوم األخير من كل
شهر يتم حساب الربح الفعلي وذلك باستخدام آلية توزيع ربح
المضاربة ويتم تسجيل أي من الفروق بين الربح المدفوع
مقدما ً والربح الحقيقي المكتسب إلجراء التسوية بين الربح
الحقيقي المكتسب والربح المدفوع مقدما ً عند حلول موعد
االستحقاق /التجديد.
ث -في حالة كسر الوديعة قبل موعد االستحقاق يقوم البنك
بسحب جميع األرباح المدفوعة مقدما ً من رأس المال ويعيد
حساب الربح بنا ًء على معدل الربح المتعامل به لحسابات
التوفير وتقييده إلى حساب العميل.
ج -يتم استثمار أموال وديعة ثابتة غير مقيدة وفق مبادئ
المضاربة غير المقيدة في صندوق استثماري مشترك بين
المودعين والمساهمين وبالتالي يقوم البنك باستثمار نسبة
مالئمة وفقا ً لفترة االستحقاق وإجراءات البنك االعتيادية .ويتم
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توزيع األرباح الصافية من صندوق االستثمار المشترك بين
المودعين والمساهمين وفق حصة كل منهما في االستثمار.
ويستحق البنك نسبة من صافي األرباح المتحققة .ويتحمل
المضارب حسب االتفاق ،أية خسائر ناتجة عن إهمال أو
مخالفة لشروط المضاربة .والنسبة المئوية المذكورة أعاله
متاحة عند الطلب.
ح -يتم تسوية الربح المدفوع مقدما ً على الودائع إذا كان
تاريخ االستحقاق في أثناء الشهر ،وذلك على أساس نتائج
آخر يوم عمل من الشهر ومن خالل تبرئة وترضية بين البنك
والعميل .ويجب أن يتم ذكر نسبة الربح على هذا الحساب في
كشف الربح وللبنك مطلق الحرية في اجراء أي تعديل على
نسبة الربح بعد اإلعالن عن األرباح بما يتعلق بالمضاربات
السارية ،شريطة أن يتم إخطار العميل من خالل وضع إعالن
في البنك أو أحد فروعه.
خ -ال يجوز للمودع أن يسحب وديعته كاملة أو جزءاً منها
قبل انتهاء المدة ،إال في حاالت خاصة شريطة أن تسمح له
إدارة البنك بسحب جز ٍء منها أو كاملها ،وأن تحتفظ بحق
تعديل معدل الربح إلى حين تاريخ السحب وفق معدل الربح
المعلن لحساب التوفير بما يتعلق بالفترة الماضية كما أنها
تحتفظ بحق اتخاذ القرار بشأن معاملة الوديعة في تلك الحالة.
د -يعتبر أن العميل موافق على تجديد الوديعة تلقائيا ً عند
نهاية المدة ما لم يبلغ بخالف ذلك قبل ( )4أربعة أيام عمل من
تاريخ انتهاء فترة االستثمار.
ذ -تشكل هذه األحكام و الشروط جز ًء ال يتجزأ من اتفاقية
الخدمات المصرفية الموقعة بين البنك و العميل.
 17.9حساب توفير ثراء
الودائع
 .1يفتح البنك حسابًا للمودع الذي يتم تعيين رقم حساب
وإصدار بطاقات الصراف اآللي له.
 .2يتم إيداع األموال عن طريق زيارة فرع من فروع البنك
شخصيًا .ويجوز إرسال الشيكات عن طريق البريد أو تودع
من خالل الصراف اآللي أو من خالل وكالء التحصيل لدى
البنك المفوضين إليداع مبالغهم في الحساب.
 .3في حالة الوديعة غير النقدية مثل الشيكات واألوراق
التجارية واألوراق المصرفية و/أو األوراق القابلة للتداول
األخــرى ،يعتبر البنك مجرد جامع لمثل هذه الشيكات أو

األوراق ،وينبغي أن يكون المودع هو المدفوع له أو المستفيد
منها.
 .4في الحالتين المذكورتين في البنود  2و 3أعاله ،ال يعتبر
الرصيد الدائن الموضح في الحساب نهائيًا إال بعد تخليص
واستالم البنك لمبالغ هذه الشيكات أو األوراق ،وفي حالة
عدم تحصيل المبالغ الدائنة ،يجوز إجراء إدخال عكسي في
الحساب لبيان الرصيد الفعلي.
 .5ينبغي اإلشارة إلى رقم الحساب في نموذج اإليداع أو
السحب .وفي حالة عدم بيان رقم الحساب ،ال يعالج البنك
طلب المودع وال يتحمل أي مسئولية عن هذا الطلب.
السحب
 .1يُسمح بالسحب من خالل بطاقات الصراف اآللي أو من
خالل زيارة الفرع شخصيًا أو من خالل القنوات اإللكترونية
(الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ،الخدمات المصرفية
عبر الجوال الخ) ،ويتم تفعليها من خالل التحقق من أوراق
االعتماد إلكترونيًا أو عن طريق الممثلين المفوضين من
خالل التحقق من صحة التوقيعات مع النموذج اإليضاحي
المتاح لدى البنك.
 .2يعتبر أي مبلغ يدفعه البنك لمستخدم بطاقة الصراف اآللي
أو الذي يظهر توقيعه على نموذج السحب لدى البنك سحبًا
صحيحًا وسلي ًما .وفي حالة فقدان بطاقة الصراف اآللي،
ينبغي أن يخطر المودع البنك بذلك على الفور بشكل مكتوب.
وفي مثل هذه الحالة ،يتخذ البنك اإلجــراء الــازم لوقف
استخدام البطاقة المفقودة ويصدر على نفقة صاحب البطاقة
بطاقة بديلة جديدة.
اإلدراج في سحوبات الجوائز
 .1بالنسبة للجوائز الشهرية :من خالل االحتفاظ بحد أدنى
من الرصيد يبلغ  10,000/-ر.ق شهريًا ،تمنح كل 1000/-
ر.ق المودعين فرصة واحدة في السحوبات الشهرية .ويكون
العمالء الذين يدخلون في منتصف الشهر مؤهلين من الشهر
التقويمي القادم.
 .2بالنسبة للجوائز الربع سنوية :من خالل االحتفاظ بحد أدنى
من الرصيد يبلغ  10,000/-ر.ق شهريًا لفترة متتالية تمتد
 3شهور ،تمنح كل  1000/-ر.ق المودع فرصة واحدة في
السحوبات الربع سنوية .إذا انخفض الحد األدنى للرصيد في
كل أو أي شهر من فترة األشهر الثالثة ،ال يحصل العميل

على أي فرصة .ويحصل العمالء الذين يدخلون البرنامج في
منتصف الربع السنوي على فرصة في السحوبات في نهاية
الربع القادم حسب التقويم.
 .3تُجرى سحوبات الجوائز في الحساب اإلسالمي لبنك
بروة هذا وفقًا لجدول الجوائز ,وتخضع لمتطلبات األهلية
على النحو الذي يعلنه البنك من حين آلخر .ويحتفظ البنك
بحق تغيير هذه الشروط واألحكام وتواتر السحوبات (بما في
ذلك معايير األهلية) والجوائز وهيكل الجوائز حسب تقديره
الخاص في أي وقت من األوقات بموجب إخطار ُمسبق مدته
شهر واحد إلى العمالء من خالل أي وسيلة اتصال على النحو
الذي يراه البنك مناسبًا.
 .4تُمنح كل الجوائز فقط لحساب العميل الموجود بالبنك.
 .5في حالة مغادرة الفائزين الشهريين للدولة قبل االنتهاء من
الفحوى الكاملة لدفع الجائزة ,يستمر البنك في منح الحساب
إذا ظل موجودًا لدى البنك .وال يتحمل البنك أي تكلفة إضافية
إلعادة األموال.
اإلقصاء من جوائز السحوبات
 .1إذا انخفض الحد األدنى للرصيد الشهري عن 10,000
ر.ق ،ال يُعد العميل في السحب لهذا الشهر .وفيما يتعلق
بالسحوبات الربع سنوية ،ينبغي أال يقل الحد األدنى للرصيد
في كل شهر لمدة الثالثة أشهر المتتالية عن  10,000/-ر.ق.
 .2إذا تجاوز عدد معامالت السحب أكثر من مرتين في الشهر
الواحد حينئذ يتم استثناء العميل من السحب الشهري ,وإذا
تجاوز عدد مرات السحب أكثر من  6مرات في مدة الثالثة
أشهر (المحددين للسحب الربع سنوي) حينئذ يتم استثناء
العميل من السحب الربع سنوي.
 .3ينبغي أال يكون العميل مقصرًا مع البنك فيما يتعلق بأي
تسهيالت ائتمانية إذا تم الحصول عليها من البنك ,وينبغي أال
يكون في قاعدة بيانات القائمة السوداء و /أو لم يرتكب أي
جريمة جنائية وفقا لقوانين دولة قطر.
متفرقات
 .1يحتفظ البنك بحق استخدام اسم الفائزين وصورهم في
كل الحمالت الترويجية واإلعالنية الحالية /المستقبلية و /أو
المواد التسويقية.
 .2في حالة وفاة الفائز المؤسفة بعد إعالن النتائج ,يتم إيداع
المبلغ للوريث القانوني للعميل (الذي تعينه المحكمة) الموجود
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لدى البنك.
 .3يتم استثناء كل حسابات موظفي ومديري البنك وفروعه/
البنوك التابعة له وأفراد عائلتهم المباشرين (اآلباء واألمهات
والزوج /الزوجة واألطفال) من سحوبات الجوائز .ويتحمل
ذلك الموظف مسئولية إخطار البنك إذا فاز أي من أفراد
عائلته المباشرين على النحو المحدد أعاله بأي سحب على
جوائز .في حال فوز أي مدير /موظف يمثل كيان /مجموعة
بنك بروة أو فرد من أفراد عائلته /عائلتها المباشرين بسحب
الجوائز ,يحتفظ البنك بحق رفض الجائزة المالية أو المطالبة
باسترداد أي جائزة مدفوعة (دون اإلخالل) ويُجري سحب
آخر لتحديد الفائز المؤهل.
 .4يُسمح لجميع عمالء بنك بروة المؤهلين بالمشاركة في
برنامج جائزة الحساب اإلسالمي هذا .وال توجد أي سحوبات
شهرية خالل سحوبات الجوائز الربع سنوية.
 .5تُــتــاح كــل الجوائز لجميع العمالء المؤهلين للبنك
والمشاركين في البرنامج.
 .6تُعقد كل السحوبات تحت إشراف ممثلين من البنك ومن
االمتثال الشرعي وممثل الحكومة ذات الصلة (وزارة
التجارة) .وتعد نتيجة السحب نهائية.
ً
 .7تخضع وتُفسر هذه الشروط واألحكام وفقا لقوانين دولة
قطر ,شريطة عدم التعارض مع قواعد ومبادئ الشريعة
اإلسالمية ,ويقدم العميل بموجب هذا المستند لالختصاص
غير الحصري للمحاكم القطرية.
 .8تخضع هذه الشروط واألحكام لشروط وأحكام البنك العامة
الخاصة بفتح حساب .وفي حالة النزاع بين شروط وأحكام
البنك العامة الخاصة بفتح حساب وهذه الشروط واألحكام,
تنطبق شروط وأحكام البنك العامة الخاصة بفتح حساب.
 .9األتعاب والرسوم :يوافق العميل ويقبل ويفوض البنك
بخصم كل األتعاب والرسوم والنفقات التي تنشأ من حسابه
لدى البنك من حسابه .إذا لم يقبل العميل الزيادة أو الرسوم
الجديدة ,يكون لديه /لديها خيار إنهاء العالقة في غضون 15
يو ًما من تطبيق الرسوم .إذا لم ينهي العميل العالقة في غضون
هذه المدة ,تعتبر هذه الرسوم مقبولة من جانبه /جانبها.
 .10يستثمر البنك باعتباره مضاربًا وفقًا ألحكام المضاربة
المطلقة أموال الحسابات على أساس الرصيد الشهري األدنى
المتاح في الحساب .وتُستثمر أموال الحساب وفقًا ألساس
المضاربة غير المقيد في صندوق االستثمار المشترك بين
المودعين والمساهمين .ويقوم البنك باستثمار نسبة مئوية
من األرصدة وفقا لممارسته القياسية ,ويتم توزيع األرباح
الصافية من صندوق االستثماري المشترك بين المودعين
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والمساهمين وفقا لحصة كل واحد منهما في االستثمار.
ويحق للبنك باعتباره ُمضاربًا نسبة مئوية من صافي األرباح
المحققة .وكما هو متفق عليه ،يتحمل المضارب أي خسارة
تعزى إلى اإلهمال أو إلى مخالفة شروط المضاربة .وتُتاح
النسب المئوية المذكورة أعاله عند الطلب.
 .11تكون فترة االستثمار شهرًا تقويميًا واحدًا يبدأ من اليوم
األول من الشهر بتجديد تلقائي ما لم يتم سحب الرصيد
بالكامل أو جزء منه كلما رغب العميل .وفي هذه الحالة,
يخضعوا لألرباح لمدة قبل تاريخ السحب .وبالنسبة للحسابات
التي تغلق خالل الشهر ,يُجرى الحساب في اليوم الذي يكون
قبل يوم أساس اإلغالق .ويتم إضافة أرباح حساب االدخار
إلى الحساب نفسه وفقًا لما يعلنه البنك بشكل متكرر ما لم
يطلب العميل خالف ذلــك ,ويقوم العميل بتفويض البنك
الستثمار األرباح المحققة عقب تاريخ المنح وفقًا لنفس شروط
وأحكام استثمار حساب االدخار .ويكون الحد األدنى للرصيد
المطلوب للمشاركة في الصندوق هو  3,000 /-ر.ق.
 .12ال يحق ألي عميل فائز في جائزة مليون لاير في عام
سابق أن يتأهل للمشاركة في عملية سحب الجائزة ذاتها للسنة
الالحقة .على سبيل المثال العميل الفائز بجائزة مليون لاير في
عام  2015أو عام  2016سيتم استبعاده من سحوبات جائزة
مليون لاير في عام .2017
 .13ال يحق ألي عميل أن يحصل على أكثر من ثالث جوائز
من الجوائز الشهرية ،وسيتم استبعاده من عمليات السحب
القادمة خالل السنة ذاتها
معلومات العميل
 .1يتعهد العميل بموجب هذا المستند بتقديم كل المعلومات
والشرح والمستندات الداعمة ذات الصلة بفتح أي حساب
للبنك عندما يتطلب ذلك.
 .2ينبغي أن يخطر العميل البنك عند أي تغيير في أي
معلومات خاصة به مقدمة للبنك.
 .3يتعهد العميل بتقديم نسخ محدثة من مستندات هويته/
هويتها للبنك في حال انتهائها أو حدوث تغيير بها.
الشروط العامة
يحق للبنك  -دون منح إخطار ُمسبق -االستيالء على أرصدة
الحساب وإجراء مقاصة عليها مقابل أي التزام مستحق على
الحساب لصالح البنك تحت أي حساب آخر أو ألي سبب

أي كان ,وسواء كانت التزامات الحسابات المستحقة تجاه
البنك حالية أو مستقبلية .ويتنازل حامل الحساب بموجب هذا
المستند عن أي حق ألي كان في الطعن في صحة سجالت
البنك ,شريطة أال يُفسر على أنه أي موافقة أو التزام من جانب
البنك لمنح تسهيالت ائتمانية من أي نوع.

شــروط وأحــكــام بطاقات االئتمان
والخصم:
 .18تعاريف:
الحساب :يقصد به حساب بطاقة اإلئتمان/الخصم لدى البنك
الذي يفوض من خالله حامل البطاقة البنك بخصم قيمة
المدفوعات التي تم تنفيذها من خالل هذه البطاقة.
الوديعة :المبالغ النقدية (إن ُوجدت) التي يتم إيداعها كضمانة
لدى البنك لقاء وفاء العميل لكافة إلتزاماته المترتبة على
الحساب الخاص بالبطاقة.
الحد األدنى للسداد :وهو المبلغ المحدد في كشف الحساب
والذي يلتزم العميل بسداده في أو قبل موعد استحقاقه بغرض
ضمان إستمرار تشغيل البطاقة.
تاريخ إستحقاق السداد :وهو التاريخ المحدد في كشف
الحساب والذي مع حلوله يلتزم العميل بسداد رصيده الحالي
أو أي جزء منه أو الحد األدنى منه.
الرصيد الحالي/المديونية القائمة :إجمالي الرصيد المدين
)ويشمل كافة الرسوم والعموالت التي يتم خصمها من حساب
البطاقة( القائم على حساب البطاقة الذي يتوجب سداده في
تاريخ إصدار كشوف الحساب.
 .18.1البطاقة:
أ -تُعد البطاقة ملكا ً للبنك ويلتزم العميل بتسليمها للبنك فور
طلب البنك لذلك.
ب -يحق للبنك وفقا ً لتقديره الخاص ودون أي إشعار مسبق
للعميل بإيقاف إستخدام البطاقة سواء بشكل مؤقت أو دائم أو
رفض طلب تنفيذ أي عملية دفع من خالل البطاقة.
ت -اليضمن البنك السلع أو الخدمات التي يقوم العميل
بشرائها ودفع قيمتها من خالل البطاقة ولن يكون البنك طرفا ً
في أي نزاعات قد تنشأ بين شركة تأمين حامل البطاقة وأي
طرف ثالث.
ث -يتحمل حامل البطاقة مخاطر تسليم البطاقة عن طريق

البريد ،ويتم تسليم البطاقة إلى صاحبها أو إلى شخص مفوض
بإستالمها من قبل حامل البطاقة بموجب تعليمات مكتوبة ويتم
ذلك على مسؤولية حامل البطاقة.
ج -يجب على العميل توقيع البطاقة فور إستالمها ويمكن
إستخدام البطاقة فقط كما هو مبين أدناه:
 تستخدم البطاقة فقط من قبل حامل البطاقة المبين إسمهعليها.
 تخضع البطاقة ألحكام اإلتفاقية المطبقة في وقت إستخدامالبطاقة.
 تُستخدم البطاقة ضمن الحدود التي يبينها البنك لحاملالبطاقة من وقت آلخر.
 تُستخدم ضمن فترة الصالحية المبينة على البطاقة. يتم تجديد بطاقات الخصم تلقائيا ً قبل إنقضاء مدتها إال فيحال طلب العميل خطيا ً خالف ذلك قبل ( )45يوما ً من إنتهاء
صالحية البطاقة.
ح -يتوجب على العميل بصفته حامل البطاقة بالمحافظة على
الرقم السري الخاص بالبطاقة بكل سرية وخصوصية وأن ال
يسمح ألي شخص آخر باستخدام الرقم السري الخاص به.
خ -يقوم البنك بوضع حد للبطاقة وإشعار العميل بذلك،
ويجوز للبنك تغيير الحد الخاص بالبطاقة في أي وقت
مع إخطار العميل بأي تغيير ،واليُسمح للعميل بتجاوز الحد
الخاص بالبطاقة دون موافقة مسبقة من البنك وفي حال تجاوز
العميل ذلك الحد فإنه يحق للبنك تقاضي رسوم لقاء ذلك.
د -سيتم تحويل أي عملية تُنفذ على البطاقة بعملة اخرى إلى
عملة البطاقة ووفقا ً ألسعار الصرف المقررة من قبل فيزا كما
تخضع هذه العمليات لرسوم الصرف التي يحددها البنك.
ذ -اليجوز للعميل استخدام بطاقته في أي غرض غير مشروع
بما في ذلك شراء السلع والخدمات التي تحظرها الشريعة
اإلسالمية أو القوانين المعمول بها في أي مكان تُستخدم فيه
البطاقة ويحق للبنك رفض تنفيذ العمليات التي ترتبط بأطراف
تُعتبر محظورة من قبل الشريعة اإلسالمية.
ر -في حال إستخدام العميل الرقم السري للبطاقة إلى جانب
البطاقة لتنفيذ عملية في أحدى المحالت التجارية أو عبر
جهاز الصراف اآللي فإن أي عمليات من هذا الشكل تظهر
في سجالت البنك تعتبر ُملزمة للعميل.
ز -يجب على العميل اإلتصال على الرقم  8008555لتفعيل
البطاقة.
س -يجب على العميل أن يحرص على إتخاذ حاملي البطاقات
اإلضافية كافة اإلجراءات الالزمة والمبينة أعاله فيما يتعلق
بأي بطاقات إضافية يصدرها البنك لهم.
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 .18.2السلفة النقدية:
أ -يجوز للعميل الحصول على سُلفة نقدية بإستخدام البطاقة
وفقا ً لما يحدده البنك من وقت آلخر وذلك عبر أي من الوسائل
التالية:
 -1من خالل تقديم البطاقة ألي من فروع البنك أو فرع من
أعضاء مؤسسة فيزا الدولية ()Visa International
والتي تقدم تسهيالت من هذا القبيل إلى جانب تزويد الفرع أو
المؤسسة بإثبات هوية رسمي ومعتمد دوليا ً مع توقيع نموذج
المعاملة الخاصة بذلك.
 -2من خالل إستخدام البطاقة عبر أي جهاز صراف آلي تابع
للبنك أو أي جهاز تابع ألي مؤسسة أخرى يجمعها إتفاقية مع
البنك وفي هذه الحاالت فإن قيمة السلفة تُحدد وفقا ً للحد اليومي
للسحوبات النقدية عبر جهاز الصراف اآللي المستخدم.
ب -من خالل تحويل المبلغ من بطاقة العميل إلى الحساب
المراد لدى البنك (جاري ،حساب توفير استثماري ،حساب
وديعة ألجل) بحيث يُعتبر التحويل كسلفة نقدية ويتقاضى
البنك بموجبه الرسوم المطبقة على السلفة النقدية.
ت -يقوم العميل بدفع رسوم السلفة النقدية التي قام بالحصول
عليها من خالل البطاقة ويجوز للبنك تغيير رسوم السلفة
النقدية من وقت آلخر دون الرجوع للعميل .
 .18.3المدفوعات:
أ -يلتزم حامل البطاقة بدفع كافة المبالغ المترتبة على البطاقة
باإلضافة إلى دفع قيمة أية خسائر قد يتحملها البنك نتيجة
إلستخدام البطاقة أو نتيجة لخرق حامل البطاقة ألي من بنود
هذه اإلتفاقية.
ب -يتحمل حامل البطاقة األصلي كافة المبالغ المترتبة
على بطاقته باإلضافة إلى البطاقات اإلضافية التي قام البنك
بإصدارها للعميل.
ت -للبنك الحق في مطالبة حامل البطاقة األساسي أو
حاملي البطاقة اإلضافية منفردين او مجتمعين بدفع الرسوم
والتكاليف التي تكبدها البنك من خالل إستخدامهم للبطاقة.
ث -يقوم البنك بتوفير كشف الحساب عبر اإلنترنت أو ورقيا ً
وال يُعد عدم إستالم العميل لكشف الحساب أو عدم قدرته على
إستعراض كشف الحساب عبر اإلنترنت سببا ً مبرراً لعدم
سداد العميل المبالغ المستحقة للبنك.
ج -يتوجب على العميل التحقق من المبالغ التي تظهر في
20

كشف الحساب الوارد إليه وإبالغ البنك عن أية فروقات في
غضون ( )15يوما ً ميالديا ً من تاريخ الكشف ولن يقبل البنك
مسؤولية أي إعتراض يرد بعد المهلة المحددة.
ح -يوافق العميل على سداد إجمالي المبالغ والرسوم التي
تظهر في كشف الحساب للبنك والتي تمثل الرصيد الحالي في
موعد اليتجاوز تاريخ إستحقاق السداد.
خ -في حال لم يقم العميل بسداد مبلغ المديونية /الحد األدنى
في موعد إستحقاقها بحيث يبقى مبلغ المديونية قائما ً حتى
موعد صدور كشف الحساب التالي ،سيقوم البنك بإضافة
المبلغ الغير ُمسدد إلى مبلغ الحد األدنى للسداد في كشف
الحساب التالي ويكون مستحق السداد على الفور.
د -اليجوز للعميل تنفيذ معامالت على البطاقة تتجاوز الحد
األقصى الحالي للبطاقة دون الحصول على موافقة مسبقة من
البنك ويلتزم العميل بسداد كامل قيمة هذا التجاوز فور طلب
البنك لذلك باإلضافة إلى الحد األدنى للسداد .في حال لم يلتزم
العميل بسداد كامل المبلغ المطلوب فإنه يحق للبنك بموجب
ذلك إلغاء البطاقة فوراً ودون أي إشعار مسبق للعميل وعليه
يُستحق فوراً سداد كامل مبلغ المديونية المترتب على البطاقة.
ذ -أي متأخرات أو معامالت تخالف هذه الشروط واألحكام
تصبح واجبة السداد فوراً للعميل.
ً
ر -يقوم العميل بسداد المبالغ وفقا للترتيب المبين أدناه (أو
بأي ترتيب آخر يراه البنك مناسباً):
 -1جميع الرسوم غير المسددة والسلفة النقدية والمبالغ
والتكاليف المبينة في أي كشف حساب سابق؛
 -2جميع الرسوم غير المسددة والسلفة النقدية والمبالغ
والتكاليف المبينة في أي كشف حساب حالي؛
 -3جميع عمليات البطاقة (باستثناء السلفة النقدية) والمبينة
في أي كشف حساب سابق؛
 -4جميع عمليات البطاقة (باستثناء السلفة النقدية) والمبينة
في أي كشف الحساب الحالي؛
 -5جميع السلف النقدية والعمليات األخــرى المنفذة على
البطاقة والتي لم تظهر بعد على كشف الحساب الحالي.
ز -يجوز للبنك تقاضي الرسوم مقابل أي شيكات مرتجعة
مسحوبة أو في حال عدم صرف كامل أو جزء من قيمة
المبلغ المرتبط بأمر الدفع بغرض سداد رصيد المديونية دون
أن يكون لذلك أي أثر على حق البنك في إتخاذ اإلجراءات
القانونية المتاحة للبنك.
س -يقوم العميل بسداد المبالغ وفقا ً للعملة المحددة للبطاقة
وفي حال قام العميل بسداد أي مبلغ بعملة أخرى فإنه يلتزم
بدفع قيمة رسوم الصرف باإلضافة إلى أي خسائر قد يتحملها

البنك عند تحويل قيمة المدفوعات إلى عملة البطاقة .هذا وتتم
عملية تحويل العملة وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في البنك
في يوم العملية والتي يقوم البنك وحده بتحديدها في تاريخ
تنفيذ القيد على البطاقة .أما فيما يتعلق بالمدفوعات التي يقوم
بها العميل بنفس عملة البطاقة فسيتم ايداع تلك المدفوعات
في حساب البطاقة فقط في تاريخ إستالم البنك لتلك المبالغ
المطلوبة ،وفي حال إستالم تلك المدفوعات بأي عملة أخرى
فيتم إيداع تلك المبالغ فقط بعد تحويلها لنفس عملة البطاقة
أو عند إستالم قيمة تلك المبالغ من قبل البنك وإيداعها في
حساب البطاقة.
ش -يقوم العميل بدفع أي رسوم إضافية قد يطلبها البنك وفور
طلبه لتلك الرسوم مقابل تزويد العميل بنسخ عن إيصاالت
المبيعات/السُلفة النقدية أو كشوف الحسابات التي قد يطلبها
العميل ،باإلضافة إلى رسوم أي خدمات قد يقوم البنك بتقديمها
من وقت آلخر.
ص-في حال تشكيك العميل بأحد العمليات التي تم تنفيذها
على البطاقة وتبين الحقا ً أن العملية قد نُفذت بالفعل من قبل
العميل فسيتم إعادة تسجيل المبلغ األصلي لهذه العملية على
البطاقة في التاريخ الذي تمت به العملية باإلضافة إلى أي
تكاليف نشأت جراء ذلك.
ض -اليكون لقبول البنك مدفوعات سداد متأخرة أو جزئية
أو شيكات أو أوامر دفع أي تأثيرعلى حق البنك في إتخاذ ما
يلزم لتحصيل كامل المبلغ المستحق من العميل كما اليُعد ذلك
القبول كتعديل أو تغيير على بنود هذه الشروط واألحكام.
ط -يوافق العميل أنه حال وجود أي مبلغ مستحق على بطاقته
في أي وقت أو في حال وجود مديونية مترتبة بأي شكل من
األشكال على أي من حساباته لدى البنك بمختلف أنواعها
سواء كانت حسابات جارية أو غيرها أو في حال تخلف
العميل عن السداد بموجب أحكام تلك الحسابات أو تخلف عن
سداد أي من التسهيالت المصرفية الممنوحة للعميل من قبل
البنك فإنه بموجب تلك الحاالت يلتزم العميل فوراً بسداد كامل
مبلغ المديونية المترتب على حسابه ويجوز للبنك خصم مبالغ
من حساب العميل بغرض سداد تلك المستحقات.
ظ -يجوز للبنك قبول الشيكات الصادرة من العميل بغرض
تحصيل المبالغ المستحقة والتُعتبر تلك المبالغ محصلة إال بعد
أن يتم صرف تلك الشيكات ودفع قيمتها لصالح البنك من قبل
البنك الدافع كما التُحستب الودائع النقدية التي يودعها العميل
لدى البنك إلى أن يستلمها البنك وإلى أن يتم إيداعها في حساب
البطاقة ويتحمل العميل أي رسوم أو مصاريف تتعلق في
الودائع النقدية أو في تحصيل الشيكات.

ع -حتى في حال عدم طلب البنك لذلك في وقت إصدار
البطاقة فإنه يجوز للبنك في أي وقت طلب إيداع ودائع أو
تعهدات أو ضمانات نقدية من العميل لصالح البنك مقابل
مبلغ محدد اليتجاوز الحد اإلئتماني الخاص بالبطاقة .عند
طلب البنك لتلك الضمانات يدرك العميل أنه من خالل تقديم
تلك الشيكات فإن العميل يفوض البنك بتحرير وتحديد تاريخ
الشيك وصرفه في التاريخ التي تم وضعه مقابل أي مبلغ
مستحق للبنك وفي حال تم صرف الشيك وتجاوزت قيمته
المبلغ المستحق من العميل سيقوم البنك برد المبلغ الفائض
للعميل.
غ -في حال إختار العميل سداد مستحقاته تجاه البنك من خالل
الخصم المباشر فإنه سيتم خصم النسبة المستحقة التي يحددها
العميل عند التقدم بطلب الحصول على البطاقة من حساب
العميل فوراً أو بعد حلول تاريخ إستحقاق السداد .وفي حال
عدم كفاية رصيد العميل لسداد النسبة المستحقة فإنه يجوز
للبنك إلغاء بطاقة العميل وفرض الرسوم الخاصة بذلك.
ف -يجوز للعميل تنفيذ المدفوعات من خالل التحدث مع
مركز اإلتصال واليتحمل البنك مسؤولية أي خسائر أو تأخير
ناجم عن اإلستعانة بمركز اإلتصال.
ق -اليجوز للعميل تحويل المبالغ من حساب البطاقة إلى
حساب آخر بغرض سداد الرصيد المدين ألي حساب بطاقة
آخر إال في حال حصول العميل على موافقة مسبقة من البنك.
ك -يقوم البنك بإيداع أي مبالغ مستردة على حساب البطاقة
فقط عند إستالم البنك اإليصال أو القسيمة التي تفيد بذلك من
المؤسسات .
ل -تشكل القيود المسجلة على عمليات البطاقة التي ينفذها
العميل دليالً على حصول العملية ويجوز للبنك إستخدام هذه
القيود والبيانات كدليل في المحكمة عند اللزوم.
 .18.4الرسوم والعموالت:
أ -يجوز للبنك تقاضي رسوم إشتراك عند تقدم العميل بطلب
الحصول على البطاقة باإلضافة إلى رسوم تجديد وذلك عند
تجديد البطاقة سنوياً.
ب -يقوم البنك بإحتساب رسوم إستبدال البطاقة على الحساب
في حال فقدانها أو سرقتها.
ت -ويجوز للبنك تقاضى رسوم إعادة إصدار في حال إعادة
إصدار البطاقة بسبب رغبة العميل في إصدار رقم سري
جديد أو في حال تلف البطاقة.
ث -سيتم فرض رسوم تجديد على حساب البطاقة الخاصة
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بالعميل حتى لو تم إلغاء البطاقة مع عدم وجود نية للتجديد
نتيجة لتأخر العميل عن السداد و لن يقوم البنك بتجديد البطاقة
في حال إستمرار وجود أي مستحقات غير ُمسدد على البطاقة
حتى موعد إنتهائها.
ج -يتحمل العميل أي تكاليف أو رسوم ناجمة عن عملية
تحصيل المبالغ المطالب بها الغير مسددة على حساب حامل
البطاقة
ح -يجوز للبنك سحب البطاقة الرئيسية باإلضافة إلى أي
بطاقة إضافية تم إصدارها من العميل في حال عدم سداده
المبلغ المستحق خالل المهلة المحددة من قبل البنك بعد طلب
البنك لذلك.
 .18.5حامل البطاقة اإلضافية:
أ -يجوز للبنك إصدار بطاقة إضافية ألي شخص يرشحه
العميل شريطة أن يكون قد بلغ سن ( )18عاما ً وأن يكون
من أحد أفراد عائلة العميل المباشرة وذلك بعد الموافقة من
البنك على طلب العميل .ويخضع طلب العميل هذا للشروط
واألحكام ذات الصلة ولتلك الشروط التي يراها البنك
ضرورية شريطة استيفاء متطلبات التوقيع من قبل حامل
البطاقة اإلضافية والنماذج المخصصة لذلك واألحكام وما قد
يراه البنك ضرورياً.
ب -تسري هــذه الشروط واألحــكــام على حامل البطاقة
اإلضافية ويتحمل جميع حاملي البطاقات اإلضافية متضامنين
ومنفردين مسؤولية جميع التكاليف المترتبة على إستخدام
البطاقة وتنفيذ العمليات سواء من خالل إستخدام البطاقة
الرئيسية أو البطاقات اإلضافية ويكون للبنك الحق في إتخاذ
اإلجــراءات الالزمة ضد حامل البطاقة األصلية أو حاملي
البطاقات اإلضافية أو كالهما.
ت -تعتمد مدة صالحية البطاقات اإلضافية على صالحية
البطاقة األصلية ،كما أن إلغاء البطاقات اإلضافية لن ينجم
عنه ولن يتسبب في إنهاء أو إلغاء البطاقة األصلية أو في
إنهاء اإلتفاقية المبرمة بين العميل والبنك والمتعلقة ببطاقة
العميل.
ث -اليكون للنزاعات أو التسويات التي قد تتم ما بين حامل
البطاقة األصلية وحامل البطاقة اإلضافية أي أثر على
التعهدات والمسؤوليات واإللتزامات التي قطعها حامل
البطاقة األصلية وحامل البطاقة اإلضافية.
ج -يوافق العميل على تحمل قيمة أي خسارة أو إلتزامات أو
تكاليف قد يتكبدها البنك نتيجة عدم األهلية القانونية لحامل
22

البطاقة اإلضافية أو نتيجة ألي خرق في بنود هذه الشروط
واألحكام من قبل حامل البطاقة اإلضافية.
ح -الحد اإلئتماني الخاص بالبطاقة الرئيسية يشمل الحد
الخاص بتلك البطاقات اإلضافية ويتحمل حامل البطاقة
الرئيسية إلى جانب حامل البطاقة اإلضافية مسؤولية سداد
كافة النفقات لكل البطاقات.
 .18.6فقدان البطاقة والرقم السري:
أ -في حال فقدان أو سرقة بطاقة العميل أو في حال معرفة
أي شخص آخر بالرقم السري الخاص بالبطاقة فإنه يتوجب
على العميل فوراً إبالغ البنك على الرقم  8008555من
داخل قطر أو الرقم  009744410088من خارج قطر
باإلضافة إلى إبالغ شرطة األمن التابعة للدولة التي فقد بها
العميل بطاقته أو معرفة رقمها السري .بعد عملية اإلبالغ
يتوجب على العميل إرسال تأكيد خطي موقع للبنك أو رسالة
إلكترونية تفيد بذلك عبر موقع الخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت خالل  48ساعة من تاريخ اإلبالغ .ويتحمل العميل
مسؤولية كافة العمليات التي تنفذ على البطاقة إلى أن يستلم
البنك إشعار التأكيد من قبل العميل .كما يتعهد العميل باتخاذ
كل ماهو الزم لمعاونة البنك في إسترداد البطاقة.
ب -يتحمل العميل كامل مسؤولية سداد أي خصومات نُفذت
على حساب البطاقة والناجمة عن العمليات المنفذة على
البطاقة من قبل أي شخص سواء بعلم أو دون علم العميل
وبغض النظر عما إن كان هذا الشخص مخوالً من قبل العميل
أو ال.
ت -يجوز للبنك إستبدال البطاقات المفقودة أو المسروقة
وفقا ً لهذه الشروط واألحكام أو أي شروط أخرى يراها البنك
مناسبة وبالرسوم التي يحددها البنك من وقت آلخر.
ث -في حال إسترداد العميل للبطاقة المفقودة أو المسروقة
فإنه يتوجب عليه تقطيع البطاقة إلى نصفين فوراً وإرجاعها
للبنك دون إستخدامها.
ج -بصفته حامل البطاقة يلتزم العميل بأخذ كل الرعاية
الممكنة لضمان سالمة البطاقة ودون كشف الرقم السري
ألي شخص آخر وعليه يتوجب على العميل إتالف مغلف
الرقم السري للبطاقة فوراً بعد إستالمه وفي حال تسجيل
العميل للرقم السري للبطاقة فيتوجب أن يتم ذلك بصورة غير
واضحة للغير وتُحفظ بعيداً عن البطاقة نفسها .اليتوجب على
العميل اإلفصاح عن رقم البطاقة (المطبوع على البطاقة)
ألي طرف ثالث وال يتحمل البنك مسؤولية أي عطل أو خلل

في أجهزة الصراف اآللي سواء كان لهذا العطل األثر على
إستخدام العميل للبطاقة أم ال.
ح -اليجوز للعميل إستخدام الرقم السري للبطاقة بعد إبالغ
البنك بمعرفة طرف آخر بالرقم.

جزء منها عند إنهاء حساب البطاقة.
د -عند إلغاء إستخدام البطاقة يحتفظ البنك بأي ضمانات
كان قد حصل عليها من قبل العميل لمدة أقصاها ( )60يوما ً
ميالديا ً من تاريخ إلغاء البطاقة و/أو إعادتها للبنك سواء تم
إلغاء البطاقة من قبل البنك أو العميل.

 18.7إلغاء البطاقة
 .18.8استثناء المسؤولية:
أ -يجوز للعميل في أي وقت إبالغ البنك برغبته في إلغاء
وقفل حساب البطاقة وإلغاء كافة البطاقات التي أصدرها البنك
للعميل أو لحاملي البطاقات اإلضافية وذلك من خالل تزويد
العميل البنك بإشعار خطي مع إعادة جميع البطاقات بعد
قطعها إلى نصفين .سيقوم البنك بإغالق حساب البطاقة فقط
بعد سداد العميل كافة المبالغ والرسوم المترتبة على حساب
البطاقة وبعد مرور مهلة التقل عن ( )45يوما ً ميالديا ً من
تاريخ إعادة البطاقة للبنك.
ب -يستحق سداد المبلغ بالكامل الغير مسدد على حساب
البطاقة باإلضافة إلى كل معامالت البطاقة قيد اإلجراء
الناجمة عن إستخدام البطاقة لكن لم يتم إحتسابها بعد على
حساب البطاقة بالكامل فور إلغاء البطاقة.
ت -في حال إلغاء أحد حاملي البطاقات اإلضافية بطاقته يبقى
كل من العميل وحامل البطاقة اإلضافية مسؤوالن متضامنين
ومنفردين عن جميع المبالغ والرسوم المستحقة بموجب هذه
الشروط واألحكام ،إال أن حامل البطاقة اإلضافية الذي تم
إلغاء بطاقته ال يُعد مسؤوالً عن أية رسوم أو إلتزامات ناجمة
عن إستخدامات حامل البطاقة األصلية أو غيره من حاملي
البطاقات اإلضافية )إن وجدت( بعد إستالم البنك للبطاقة التي
تم إلغاؤها بعد قطعها إلى نصفين.
ث -يجوز للبنك في أي وقت ودون إشعار مسبق سحب
البطاقة وإلغاء أو تعليق إستخدام البطاقة وبموجب ذلك
يتوجب على العميل إعادة البطاقة فوراً للبنك بعد قطعها إلى
نصفين مع سداد كامل المبالغ المستحقة على حساب البطاقة.
ج -يجوز للبنك إنهاء استخدام البطاقة دون أي إشعار عند
وفاة العميل أو إفالسه أو عجزه عن أداء إلتزاماته أو تحت
أي ظرف يراه البنك مناسباً .في حالة الوفاة يحق للبنك في
إسترداد أي مبلغ مستحق من ورثة العميل أو كالئهم.
ح -يلتزم العميل بسداد األرصدة المدينة القائمة على حساب
البطاقة كما يلتزم بسداد كافة التكاليف والمصاريف التي قد
يتكبدها البنك عند إتخاذه اجراءات تحصيل تلك األرصدة.
خ -اليتحمل البنك مسوؤلية إعادة رسوم اإلشتراك أو دفع
الرسوم الشهرية أو السنوية للعميل أو أي رسوم مطبقة أو أي

أ -البنك غير مسؤول عن أي خسارة أو ضرر يتكبدها العميل
من قبل البنك أو تاجر أو أي مصرف أو مؤسسة مالية أو
أي جهاز صراف آلي أو أي طرف آخر يرفض تنفيذ عملية
البطاقة أو اليقبل البطاقة أو الرقم السري أو تمديد أو منح
سلفة نقدية للعميل ضمن الحدود الخاصة بذلك.
ب -البنك غيرمسؤول عن رفض أي تاجر أو أي عضو
لمؤسسة فيزا الدولية ( )VISA Internationalمن قبول
بطاقة العميل ،كما اليتحمل البنك مسؤولية أي عيب أو ضرر
في السلع أو الخدمات المقدمة من قبل التاجر أو أي مخالفة
وعدم إلتزام من قبل هؤالء التجار.
ت -ال يكون ألي ن زاع ينشأ بين العميل والبنك أو تاجر
أو أي مصرف أومؤسسة مالية أو شخص آخر أي أثر على
إلتزامات العميل ومديونيته تجاه البنك بأي شكل من األشكال،
واليكون لمطالبات العميل ضد البنك أو تاجر أو أي مصرف
أومؤسسة مالية أو أي شخص آخر األثر على إلتزامات
العميل نحو البنك.
ث -البنك غيرمسؤول عن أي نزاعات يقوم العميل باإلبالغ
عنها بعد مرور ( )30يوما ً ميالديا ً من تاريخ صدور كشف
الحساب ذو الصلة.
ج -البنك غيرمسؤول بأي شكل من األشكال للعميل عن أي
خسائر أو أضرار أيا ً كانت طبيعتها والتي قد تنشأ عن أي
إنقطاع أو خلل في أجهزة الصراف اآللي أو أجهزة وأنظمة
اإلتصاالت أو أي عطل في أنظمة معالجة ونقل وربط
البيانات أو أي خالفات أخرى أو أسباب سواء كانت خارجة
عن سيطرتنا أو غير ذلك.
 .18.9اإلفصاح عن البيانات:
أ -بموجب هذه الشروط واألحكام ،يفوض العميل البنك
السماح له بالكشف عن البيانات المتعلقة بالعميل وبأموره بما
فيها على سبيل المثال وال تقتصر على بيانات حساب البطاقة
لشركائنا وفروعنا ووكالئنا أو األطراف األخرى.
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ب -يجوز للبنك اإلطالع والتحقق من رصيد العميل في أي
وقت دون الرجوع للعميل بحسب ما يراه البنك مناسباً.
 .18.10اإلشعارات:
أ -يلتزم العميل بإخطار البنك خطيا ً فور حصول أي تغيير
في إسم العميل أو وظيفته أو طبيعة عمله أو عنوانه (البريد
اإللكتروني و/أو عنوان العمل أو السكن)
ب -في حال بقاء العميل خارج دولة قطر ألكثر من شهر
يتوجب عليه سداد كامل مستحقات حساب البطاقة قبل ()7
أيام ميالدية من تاريخ مغادرة البالد.
ً
ت -في حال مغادرة العميل دولة قطر نهائيا لإلقامة في مكان
آخر يتوجب على العميل تسليم البطاقة للبنك (باإلضافة إلى
أي بطاقات إضافية) بعد قطعها إلى نصفين قبل ( )45يوما ً
ميالديا ً من تاريخ مغادرة البالد وبموجب ذلك تعتبر البطاقة/
البطاقات الغية ومنتهية.
ث -تُعتبر جميع المطالب واإلخــطــارات وغيرها من
اإلشعارات التي تُرسل للعميل أو لحامل البطاقة اإلضافية
بموجب هذه الشروط واألحكام أنها مرسلة لكال العميلين.
ج -تُعتبر جميع التعليمات التي يرسلها العميل للبنك عبر
الفاكس أو عن طريق اإلنترنت سارية وملزمة للعميل ويجوز
للبنك إتخاذ وتنفيذ مايلزم وفقا ً لما ورد بتلك التعليمات المرسلة
عبر مختلف الوسائل المذكورة.
ح -يجوز للبنك إرسال جميع اإلشعارات والبطاقات وكشوف
الحسابات والمطالبات وغيرها من الوثائق للعميل بموجب
هذه الشروط واألحكام شخصيا ً أو عن طريق البريد العادي
واإللكتروني على العنوان األخير المعرف لدينا والذي
يقوم العميل بتزويده على مسؤوليته الخاصة ،وتعتبر جميع
هذه اإلشعارات أو غيرها من المراسالت ُمستلمة من قبل
العميل في تاريخ تسليمها في حال تسلمها العميل شخصيا ً أو
عبر البريد اإللكتروني أو بعد مرور يومين عمل من تاريخ
إرسالها في البريد.
 .18.11الشروط العامة لبطاقات االئتمان والخصم:
أ -يتعهد العميل بتحمل التكاليف الفعلية ودفعها للبنك مقابل أية
خسائر أو أضرار قد يتكبدها مدراء أو مسؤولي أو موظفي
البنك أو التي تلحق بالبنك نتيجة لخرق العميل أي من بنود
هذه الشروط واألحكام أو تلك األضرار التي قد تنشأ وتكون
ذات صلة بحساب بطاقة العميل .في حال نجمت تلك الخسائر
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أو األضرار بسبب إهمال من العميل ،يقوم البنك بخصم قيمة
تلك األضرار من حساب العميل.
ب -باإلضافة إلى جميع الحقوق التي يملكها البنك إما بموجب
هذه الشروط واألحكام أو في القانون فإنه يحق للبنك أيضا ً في
أي وقت ودون إشعار مسبق دمج كافة حسابات العميل لدى
البنك سواء الحسابات الفردية أو الجماعية أو تلك الحسابات
التي تجمع العميل بحاملي البطاقات اإلضافية بغرض إجراء
التسوية مابين تلك الحسابات وتحويل أي مبالغ موجودة في
تلك الحسابات لسداد أي مبالغ مستحقة للبنك ويقوم بعمل ذلك
عندما يحتاج األمر بغض النظر عن العملة المستخدمة وفقا ً
لسعر الصرف السائد في ذلك الوقت.
ت -يحق للبنك من وقت آلخر إجراء أي تغيير أو تعديل
على هذه الشروط واألحكام مع إخطار العميل بذلك وعليه
فإن إحتفاظ العميل بالبطاقة وإستخدامه لها قبوالً من طرفه
لذلك التغيير .في حال لم يكن العميل موافقا ً على قبول أي
تغيير أو تعديل على الشروط واألحكام ،فيتوجب عليه إغالق
حساب البطاقة مع اإللتزام بالبنود المتعلقة بإنهاء هذه اإلتفاقية
وشروطها ذات الصلة.
ث -ال يتحمل البنك المسؤولية تجاه العميل فيما يتعلق بأي
تسهيالت أو مزايا قد يقدمها البنك للعميل والتي ال تشمل هذه
الشروط واألحكام حيث يحق للبنك سحب تلك التسهيالت
والمزايا من العميل في أي وقت ودون أي إشعار.
ج -تكون المزايا المقدمة للعميل مع البطاقة االئتمانية وفقا ً
لتقدير البنك الخاص واليتحمل البنك مسؤولية أي إلتزامات قد
يتكبدها العميل في ظل تلك المزايا/الخدمات التي يقدمها البنك
مع البطاقات اإلئتمانية.
ح -يحق للبنك فقط تعديل الرسوم من وقت آلخر وفقا ً لتقديره
المطلق دون إشعار مسبق.
 .18.12البنود الخاصة ببطاقات االئتمان:
أ -يوافق البنك على حد بطاقات اإلئتمان (باإللتزام مع
سياسة البنك و قوانين مصرف قطر المركزي) وفقا ً للمفهوم
اإلسالمي «القرض الحسن» و «إجارة».
ب -يوافق العميل على دفع رسوم شهرية غير قابلة لإلسترداد
وفقا ً لما يحدده البنك باإلضافة إلى أي رسوم أخرى يحددها
البنك .كما يلتزم العميل بدفع رسوم إستبدال البطاقات.يجوز
للبنك وفي تقديره الخاص التنازل عن الرسوم الشهرية في
حال قام العميل بسداد المبلغ المستحق كامالً.

ت -يحق للبنك بتقاضي رسوم من العميل عن أي سداد متأخر
حيث يقوم البنك بتخصيص جزء من هذه الرسوم المحصلة
والتبرع بها للصندوق الخيري لدى البنك.
ث -يحق للبنك وفقا ً لتقديره الخاص تغيير طريقة إحتساب
الرسوم الشهرية أو رسوم اإلجراءات أو الرسوم اإلضافية أو
أي رسوم أخرى نتيجة ألي تغير جوهري أو غير جوهري
يطرأ على هيكل الرسوم/التكاليف باإلضافة إلى الفترة
الزمنية التي يُستحق فيها سداد هذه الرسوم مع إخطار العميل
بهذه التغييرات .جميع الرسوم المستحقة للبنك بموجب هذه
الشروط واألحكام هي رسوم غير مستردة
 .19شروط وأحكام عامة أخرى:
 -19.1يحق للبنك الـــرد على جميع اإلســتــفــســارات
واإلستعالمات الواردة إليه من قبل البنوك األخرى فيما يتعلق
بحساب العميل دون الرجوع إلى صاحب الحساب وذلك
بالقدر الذي يتطلبه ويسمح به القانون أو الهيئة التنظيمية.
ويُفوض العميل البنك بالحصول على أي معلومات رسمية
تخص العميل من أي جهة بغرض تحديث بيانات البنك من
دون أي مسؤولية أو إلتزام على البنك أو المؤسسة التي حصل
منها البنك على المعلومات.
 -19.2جميع الحسابات المفتوحة في البنك تخضع للقوانين
المحلية والدولية التي تهدف إلى منع ومكافحة الحساب أو
المعامالت التي تمر عبر الحساب من تسهيل اإلرهاب و/أو
تستخدم لغسل األموال
 -19.3في حال وفاة العميل يقوم البنك بتجميد حساباتهم وال
يسمح بصرف أي مبالغ تحت إسم العميل المتوفي لصالح
ورثته أو ممثليهم القانونين إال بأمر رسمي صــادر عن
المحاكمة المختصة موجه للبنك .ويكون البنك مسؤول فقط
إعتباراً من تاريخ إخطاره بوفاة العميل.
 -19.4في حال إشهار إفالس الشركة أو حدوث أي وقائع
أو سلسلة من األحداث قد يكون لها تأثير سلبي على قدرة
الشركة على أداء إلتزاماته تجاه البنك بموجب هذه اإلتفاقية،
فإنه يجوز للبنك تجميد حساب العميل إلى أن يصدر أمر من
المحكمة المختصة.
 -19.5اليجوز للبنك فتح حسابات جارية للعمالء القاصرين
وإنما يجوز له فتح حسابات توفير/ودائع إستثمار لهم بموجب
توقيع من والد العميل القاصر أو الوصي عليه إلى أن يبلغ
العميل القاصر السن القانوني ومن ثم يصبح له الحق في
إستالم المبالغ الخاصة به وإدارة حسابه بمعرفته دون الحاجة

ألي إذن من الوصي/األوصياء .وفي حال خضوع العميل
القاصر للوصاية ،فإنه يتوجب صدور قرار أو حكم من
المحكمة ذات اإلختصاص لرفع الوصاية عن العميل وتمكينه
من إدارة الحساب .تخضع حسابات القاصرين ألحكام الشريعة
اإلسالمية والقانون المدني رقم  22لعام  2004والقانون رقم
 40للعام  2004فيما يتعلق بالوصاية على أموال القاصرين.
 -19.6تخضع الشركات والمؤسسات والهيئات والجمعيات
واألندية وما يُماثلها من الكيانات للشروط الخاصة بالحسابات
الجارية و حسابات الــودائــع ألجــل وحسابات الــودائــع
االستثمارية بحيث تشكل تلك الشروط جزءاً اليتجزأ من
الشروط التي تتعلق بتلك الكيانات.
 -19.7يجوز للبنك إغالق حساب العميل في أي وقت دون
إبداء األسباب ودون إشعار العميل وفي هذه الحالة تنتهي
مسؤولية البنك بعد إصداره شيك بقيمة رصيد الحساب للعميل
وإرساله بالبريد إلى عنوان العميل .ويلتزم العميل بسداد
المبلغ المستحق للبنك عند إستالمه إلشعار البنك الذي يفيد
بنية البنك في إغالق الحساب المدين الخاص بالعميل.
 -19.8يقوم البنك بمتابعة وإستعراض وضع حسابات العمالء
بصورة دورية حيث يقوم بتصنيف الحسابات التابعة للعميل
والتي لم تُنفذ عليها أية أنشطة أو معامالت كحسابات جامدة.
ويتم تصنيف حسابات التوفير كحسابات جامدة بعد مرور
عامين ميالديين دون أن تشهد أية أنشطة أما بالنسبة للحسابات
الجارية فيتم تصنيفها بعد عام ميالدي واحد .تُصنف حسابات
الودائع ألجل كحسابات جامدة بعد مرور ( )5سنوات ميالدية
دون أي نشاط يُذكرعلى الحساب .يقوم البنك باتخاذ كل مايلزم
لإلتصال بالعميل وفي حالة عدم إمكانية اإلستدالل عليه سيتم
تحويل أي مبالغ غير مطالب بها باإلضافة إلى بيانات العميل
إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد مرور ( )10أعوام
ميالدية من تاريخ آخر معاملة قام بها العميل على الحساب
وذلك إلتزاما ً بتعليمات مصرف قطر المركزي.
 -19.9يتحمل العميل مسؤولية دفع الزكاة المستحقة على
أمواله إال في حال فوض العميل البنك خطيا ً بإخراج الزكاة
نيابة عن العميل.
 -19.10يحق للبنك إتالف دفاتر الشيكات/البطاقات/األرقام
السرية في حال لم يقم العميل بإستالمها خالل شهر ميالدي
(كحد أقصى) من تاريخ إصدارها ويتوجب على العميل التقدم
بطلب جديد إلعادة اإلصدار مع دفع الرسوم الخاصة بذلك.
 -19.11يحق للبنك تعديل هذه الشروط واألحكام من وقت
آلخر .جميع التعديالت ستكون متاحة على الموقع اإللكتروني
للبنك إلى جانب إشعار العميل بذلك عبر إخطار عام يُعرض
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في مختلف فروع البنك وتعد التعديالت بموجب ذلك نافذة
وملزمة للعميل .ال يجوز إجــراء التعديالت على اتفقيات
الودائع (توفير /تحت الطلب /اإلستثمارية) خالل فترة سريان
تلك الودائع دون إخطار العميل عبر إخطار عام يُعرض في
مختلف فروع البنك.في حال لم يتلقى البنك أي إعتراض
خالل ( )15يوما ً ميالديا ً فإن ذلك يعد بمثابة قبول من طرف
العميل على تلك التعديالت .يصبح التعديل نافذاً في تجديد
الوديعة إذا قام البنك بإخطار العميل من مثل هذا التعديل قبل
انتهاء فترة.
 -19.12في حال لم يقم البنك بممارسة أو تطبيق (كليا ً أو
جزئياً) أي من هذه الشروط واألحكام أو تأخر في التنفيذ فإن
ذلك اليعد تنازالً من قبل البنك عن حقه في تطبيق حقوقه
بالكامل في وقت الحق .واليكون التنازل عن أي من شروط
وأحكام هذه اإلتفاقية إال خطيا ً دون أن يُشكل ذلك تنازل عن
أي طلب أو مخالفة أخرى من هذه الشروط واألحكام.
 -19.13تُعد سجالت البنك والوثائق كدليل على صحة رصيد
العميل وفي حال إدعاء العكس على سبيل المثال وجود خطأ
واضح ،تقع مسؤولية إثبات ذلك على عاتق العميل.
 -19.14يحق للبنك إستثمار رصيد الحساب الجاري والجزء
المتبقي في حسابات التوفير والودائع تحت الطلب والودائع
اإلستثمارية التي التُشارك في المضاربة ويتحمل البنك
عواقب ونتائج تلك اإلستثمارات من أرباح وخسائر.
 -19.15اليجوز للعميل تحويل تخصيص أو تعيين األموال
أو الرصيد المتواجد في حسابه كضمان ألي شخص آخر دون
موافقة خطية من البنك.
 -19.16يجوز للبنك من وقت آلخر فتح المزيد من الحسابات
الشخصية أو الغير شخصية بأي عملة حسبما يراه ضروريا ً
ومفيداً للتحكم في ومراقبة و عزل و/أو فصل بعض العمليات
عن غيرها بما فيه مصلحة مالية أو غيرها من المصالح للبنك.
وتخضع تلك الحسابات في حال قام البنك بفتحها للشروط
واألحكام المبينة هنا ويكون للبنك الصالحية القانونية المسبقة
في أن يقوم بفتح تلك الحسابات دون الحاجة ألي نماذج فتح
حساب إضافية يوقعها العميل.
 -19.17يحق للبنك دعــوة العميل ألن يصبح عضو من
أعضاء الخدمات المميزة ،في حال تأهل العميل لبنود
الخدمة .وبالمثل إذا أخفق العميل في تلبية المعايير المؤهلة
أو معايير التأهل قد تغيرت ،وأخفق العميل في تلبية المعايير
الجديدة بعد أن تم إعطاء إشعار للتغيير ،يحق للبنك بسحب
أو إلغاء أدوات الحساب الخاصة بالخدمة المميزة تشمل
في ذلك وال تقتصرعلى دفاتر الشيكات وبطاقات الخصم
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المباشر ،بطاقات االئتمان ،وإستبدالها بــأدوات بديلة.
 -19.18يجوز للبنك تعيين وكيل أو وسيط بغرض تحصيل
المبالغ المستحقة من العميل بموجب هذه الشروط واألحكام.
 -19.19تُعد هذه الشروط واألحكام ملزمة للعميل شخصيا ً
واليــجــوز للعميل تعيين حقوقه وواجباته ألي شخص
آخر .ويحق للبنك التعاقد مع وكالء يقومون بتنفيذ أي من
اإللتزامات التي تقع على عاتق البنك بموجب هذه اإلتفاقية.
 -19.20يوافق العميل على أن يقوم بتوقيع وتزويد البنك بأي
وثائق أو أوراق قد يطلبها البنك من وقت آلخر.
 -19.21في حال أصبح أحد بنود هذه الشروط واألحكام غير
قانونيا ً أو غير قابالً للتطبيق فإنه يستمر العمل بكافة الشروط
واألحكام المتبقية.
 .20تطبيق القوانين واالختصاص القضائي:
تخضع هذه الشروط واألحكام وكل ما يتعلق بها من أمور
ألحكام الشريعة اإلسالمية والفتاوي التي تدلي بها هيئة
الفتوى الشرعية في البنك ،كما تخضع لبنود النظام األساسي
للبنك وقوانين دولة قطر وبما اليتعارض مع مبادىء الشريعة
اإلسالمية .يخَضع كل من البنك والعميل للسلطة القضائية
الغير حصرية لمحاكم دولة قطر دون أن يحد ذلك من حق
البنك في إتخاذ اإلجرءات ضد العميل لدى أي من األنظمة
القضائية األخرى.
 .21مكافحة غسل األموال:
يخضع فتح الحساب وإســتــخــدام الخدمات المصرفية/
التسهيالت التي يوفرها البنك لجميع البيانات الالزمة والتي
يطلبها البنك من العميل فيما يتلعق بتعليمات مصرف قطر
المركزي الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
إلى جانب تعليمات البنك .في حال لم تستوفي المعلومات التي
قام العميل بتزويدها المعايير المطلوبة أو في حال تبين أن
التعليمات زائفة أو غير صحيحة فإنه يحق للبنك رفض أي
خدمات أو تسهيالت للعميل .وفي حال اإلشتباه بتورط العميل
بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من األنشطة
غير القانونية ،يقوم البنك بإبالغ مصرف قطر المركزي بهذا
اإلشتباه وقد يُطلب من البنك من قبل مصرف قطر المركزي
حجز أي مبالغ محولة أو متواجدة في حساب العميل.
 .22حُــررت هــذه الــشــروط واألحــكــام باللغتين العربية

واإلنجليزية .وفي حال أي خالف ،يطبق نص اللغة العربية
 .23قبول الشروط األحكام:
تُطبق هذه الشروط واألحكام على جميع الحسابات المفتوحة
حاليا ً أو تلك التي يتم فتحها مستقبالً سواء من قبل العميل أو
البنك .ووفقا ً لمتطلبات مصرف قطر المركزي يقوم العميل
بالتسجيل بخدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف المحمول
الخاص بالعميل وفقا ً لما يتيحه البنك.

27 800 8555 | barwabank.com

GENERAL TERMS & CONDITIONS
OF BANKING SERVICES
AGREEMENT

2

Preamble:
Where a Customer wishes to deal with Barwa Bank
in order to open an Account/Accounts and to utilize
its banking services, and the Bank has agreed to
provide these services, the Bank and the Customer
agree that these conditions and provisions shall be
construed in accordance with the Memorandum
and the internal Articles of Association of the
Bank and its regulations, as well as the instructions
of the Qatar Central Bank, any advisory opinions
(Fatwas) of the Shari’ah and Fatwa Supervisory
Board of the Bank and the provisions of Islamic
Shari’ah. The two parties have agreed to implement
the following general Terms and Conditions.

Definitions:
The following words wherever stated have the
meanings assigned to them respectively:
Account: Means any account, Card, finance
agreement or other record in the books of the Bank
in the name of the Customer.
Bank: Means Barwa Bank (QSC).
Banking Transactions: Includes the contracts of
opening Current, Savings and Invested Deposit
Accounts, as well as all other accounts and the
banking services customarily rendered by Islamic
banks.
Business Day: A day on which the Bank is open
for banking business in the State of Qatar.
Card: Means any plastic Card issued by the bank
to you or to any Supplementary Cardholder which
is defined in the regulations of VISA or any other
branded Card issued by the Bank.
Card Account: Means the Card Account opened
by us in your name or supplementary Cardholders
name on your account.
Card Currency: Means the local currency of the
State of Qatar: the Qatari Riyal (QAR).
Card Limit: Means the maximum amount that
each Cardholder shall be permitted on his or her
Card as agreed by the bank from time to time and
which the Bank has the right to reduce in relation to
the Cardholder’s commitment and manner to settle
his or her debts.
Card Transaction: Means any transaction carried
out by you or a Supplementary Cardholder using a
Credit or Debit Card, the PIN or the Card number.
Cardholder: A Card Account holder for whose

use a Card is issued by the Bank and whose name
appears on the face of the Card and with whom
supplementary Cardholders will remain jointly and
severally liable for all Charges incurred through
the use, issue and renewal of the Card.
Cash Advance: Cash disbursed to the Cardholder
by any bank or financial institution inside or outside
Qatar or by their affiliated ATM’s.
Charges: Means amounts payable by you arising
from the use of the Account or Card or the Card
number or the PIN or otherwise, under these terms
and conditions or as notified by us from time to
time including, without limitation, all transactions,
maintenance fees, handling Charges, additional
expenses, damages, legal costs and disbursements,
which will be debited to the Account.
Customer: Means the Account holder (Individual
or Commercial) or any person seeking banking
services from the Bank.
Merchant: Any person, corporate entity,
partnership, government entity or other
establishment, which accepts a Card issued by the
bank or the Card number as a method of payment
for the goods, services, benefits or reservations
offered by it.
PIN: Means the unique computer generated
personal
identification
number
issued
confidentiality to the Cardholder or selected by the
Cardholder to use in conjunction with the Card.
Security: Means a deposit, guarantee or other
security.
Statement of Account: The monthly or other
periodic statement made available to you showing
particulars of the present balance of your Accounts
and transactions passed since the previous
statement.
Supplementary Cardholder: A person who you
have authorised to use the Card and to whom we
have issued a Supplementary Card.
The Headings: The clause headings in this
agreement are only for convenience and do not
affect the meaning of the relevant clause.

Gener al Terms and
Conditions
1- Account Opening:
a. Individual Accounts can be opened in the name
of one person or jointly in the name of two or
more persons.
800 8555 | barwabank.com
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b. Accounts can be opened in the name of a
Company upon submission of documentation to
the satisfaction of the Bank.
c. Personal accounts shall not be used for business
purposes

2- Base Account Number:
The Bank shall assign a base identification number
(called RIM) to each customer to proceed with
all transactions with the Bank. The base account
number is used to determine the Customer’s
various account types. The customer may carry out
transactions with any of the Bank’s branches.

3- Specimen Signature:
The specimen signature of the Customer, registered
with the Bank, shall be deemed as the basis for
dealing with the Customer’s accounts and shall
remain effective unless amended or cancelled.
Such amendment or cancellation shall be valid
only on the next working day following the day of
receipt of such instructions by the Bank.

4- Deposits and Drawings:
a. The Bank will accept deposits from the
Customer in cash or by customary banking
practices. Deposits by third parties into the
Customer’s account may be accepted without
any responsibility by the Bank.
b. Drawings can be made by the Account holder
or by an authorised agent who can be appointed
after completion of the required documents
prepared by the Bank. Cash drawings from
savings and call accounts shall be done by
using the Bank’s forms or the Debit Card. Cash
drawings from the Current Account shall be
done by using cheques issued by the Bank or the
Debit Card or Bank supplied forms.
c. Account holders who are unable to sign their
names (for example, blind or illiterate customers)
should produce official identification acceptable
to the Bank and should complete the transaction
in front of a Bank official by using a finger print
and stamp (if any) before drawing any amount
(applicable to Individual Accounts only). For
the interest of blind or illiterate customers, the
Bank will not issue a cheque book or Debit Card
except through an authorised agent.
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5- Collections and Remittances:
a. Cheques/dividends/warrants/Islamic bonds/drafts
drawn to the order of a depositor or Customer,
deposited in the Account shall be accepted as
collection items, unless agreed otherwise by
the Bank and in accordance with the banking
practices prevailing at Islamic banks. The Bank
has the right to reject cheques, drafts or any other
securities drawn to the order of a third party. The
Bank maintains the right to debit any account
with any unpaid and non-collected items in
addition to any Bank Charges, without assuming
any responsibility in the case of non-collection of
such items.
b. Drawings against cheques under collection shall
only be allowed after their actual realisation.
c. The Bank shall pay the actual value of inward
telex / SWIFT remittances, drafts and Bank
cheques received in favour of the Customer
after deducting any banking commissions and
Charges.
d. The Customer agrees that the purchase by the
Bank of a draft (in foreign currency) issued
previously by the Bank at the request of the
Customer, shall be at the discretion of the Bank
and at the prevailing exchange rate on the day of
purchase after deducting any commissions and
Charges payable to the Bank.
e. The Bank shall credit all inward remittances
and drafts of the Customer in the Customer’s
account in the currency of such account unless
the Bank receives instructions to the contrary
from the Customer, whereupon the deposit shall
be calculated at the exchange rate prevailing on
the day of deposit.
f. The Bank shall have the right to reject the
payment of any draft or transfer if the name of
the beneficiary and/or his/her account number
does not match the Bank’s records or for any
other reason.
g. All transfers effected by the Bank according
to the Customer’s instructions shall be at the
Customer’s expense and responsibility, and the
Bank shall not be held responsible if any amounts
credited to the Customer’s account are reduced
due to any Charges or a decline in value, and the
Bank shall not be responsible if the Customer
is unable to cash any funds on account due to
restrictions issued by any concerned authorities.

h. The Bank and its correspondents are not
liable for the consequences of any irregularity,
delay, mistake, telegraphic error, omission
or misinterpretation that may arise from
and against any loss which may be incurred
through its correspondents failing to properly
identify the persons named in the instructions
or retaining the funds should the Bank or its
correspondents deem such retention expedient
pending confirmation regarding the identity
of any person or of the above instructions by a
letter or otherwise.
i. Should all or any of these transfers be unpaid
and refunded to the Bank, the Customer can only
claim the value of the transfers at the buying rate
of the day when the refund takes place. The
refund cannot be effected until the Bank has
received confirmation from its correspondents
that the funds are unpaid and that the original
instructions have been cancelled.

6- Statements of Accounts/Addresses/
Details:
a. The Customer shall be provided with advice and
Statements of Account (as per the Customer’s
request or at the Bank’s discretion) and if the
Bank does not receive any objection within
fifteen (15) calendar days from the date of
dispatch of the advice or the Statement of
Account by mail, or any other agreed means of
communication then such Statement of Account
and advice shall be deemed correct.
b. Unless the Customer gives notice in writing, the
address set out on the Account Opening Form
shall be the approved address for dispatching by
mail a notice, advice or Statement of Account or
notification to the Customer, and the Customer
shall inform the Bank in writing in case of any
change regarding the Customer’s details set out
on the Account Opening Form.
c. The Bank may stop sending advice or Statements
of Account if they are returned twice to the Bank
as undelivered.
d. The Customer shall have the right to ask for an
additional copy of a Statement of Account at the
Customer’s own expense.

7- Standing Orders Instruction:
The Bank shall agree to act upon any instructions
for standing orders provided that the Customer’s
Account has sufficient balance on the due date(s)
to fulfill such instructions, and the Bank shall not
be responsible for any delay or error in dispatch
on the part of the Bank or its correspondent who
transfers the funds. The Customer declares that
the Bank shall not be held liable and the Customer
shall indemnify the Bank for any losses, damages or
expenses incurred by the Bank due to the execution
of the standing orders given by the Customer.

8- Adjustments of Entries:
In case of any error in entries, any adjustment
or correction in the entries signed by the Bank
shall be considered effective and correct, and the
Customer does not have the right to claim the value
of any deposits made in error into the Customer’s
account, and the Bank is authorised to process
the correction entries accordingly and debit the
Customer’s account. The Customer declares that
the Bank has the right to claim any amounts paid in
error into the Customer’s account and the Customer
agrees to settle any wrongful entry by any method or
procedure, and on the date(s) specified by the Bank
without any objection and irrespective of the lapse
of any period of time from the date of occurrence of
the wrongful entry.

9- Fees and Banking Services
Charges:
a. The Bank may, without consulting the Customer,
debit the Customer’s account with any Charges,
expenses or commissions payable for any
banking service rendered in accordance with
the banking Charges and commissions approved
and announced by the Bank.
b. Current, savings and call accounts are subject
to a stipulated minimum daily balance level as
determined and announced by the Bank. The
Bank has the right to deduct the required fees
if the daily balance falls below the determined
level.
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10- The Bank’s Rights of Account SetOff and Securities:
a) Where a Customer maintains more than one
a.
Where a Customer maintains more than
one account with one of the Bank’s branches
or establishes more than one account in the
future, the relationship between the Bank and
the Customer will be deemed to constitute that
of a single account relationship. The Bank shall
have an absolute right to combine or merge any
or all the Customer’s accounts for the purpose of
setting-off a debit balance against an available
credit balance or to reimburse itself for the
recovery of any commitments for which the
Customer is liable.
b. The Customer agrees that the Bank may at any
time and without giving any prior notice freeze,
set-off or transfer any amount between the
Customer’s accounts, regardless of the type or
name of the account, or regardless of whether
it is an individual and/or joint account, or in
local or foreign currency, so that each account
shall be considered as Security for the other
accounts, individually or jointly, for the purpose
of setting-off any debts of the Customer or a
party guaranteed by the Customer in favour of
the Bank.
c. The Bank may enforce all guarantees and assets
subject to security granted by or on behalf of the
Customer in favour of the Bank for the purpose
of settling any amounts owed by the Customer to
the Bank.

11- Accounts in Foreign Currencies:
a. The Customer may open accounts in foreign
currency upon the approval of the Bank and the
transactions in this account shall be effected only
by Bank’s forms, drafts or written instructions,
in the same currency of the account.
b. Cash withdrawal in foreign currency notes
or from foreign currency accounts will be
subject to the rate of exchange and commission
determined by the Bank from time to time.
c. Customers holding foreign currency accounts
may transfer amounts from the foreign currency
accounts to local currency accounts or vice
versa at the prevailing rate of exchange on the
same day. The Customer acknowledges that
the Bank will not be held responsible for any
6

exchange losses that the Customer may incur
when transferring any amount from the foreign
currency accounts to another currency accounts.

12- Conditions of Joint Account
(Individuals Only):
a. A joint account is an account opened jointly for
two or more persons in which they have equal
rights and equal obligations. All deposits made
in a joint account and the inward transfers to this
account shall be deemed to be owned equally by
the account holders unless otherwise stipulated
in writing to the Bank.
b. Persons authorised to operate joint accounts will
be entitled to deposit and withdraw convertible
currencies, cheques, payment orders, drafts or
other negotiable instruments. Such authorised
persons, will also have the right to draw,
endorse and negotiate cheques, transfers or other
negotiable instruments in favour of the Bank in
their capacity as authorised representatives.
c. The joint account holders shall be jointly and
individually/severally liable for settling in full
all dues or claims to the Bank that may arise or
any commitments, present or future, resulting
from the actions of those operating the account
or any withdrawals that may cause the account to
be overdrawn.
d. If one of the joint account holders is subject to
an attachment, such attachment will be enforced
on that individual’s share only with effect from
the day of notifying the Bank of said attachment.
The Bank shall stop withdrawal from the joint
account to the extent of the attached share,
and shall consequently notify the joint account
holders or their representative of the said
attachment within five working days from the
day of the attachment notification.
e. The joint account holders authorise the Bank to
include their share in the joint account for set-off
against their other various accounts.
f. In the event of death of one of the joint account
holders or the loss of their legal capacity, the
other account holders should notify the Bank of
their intention to continue the account, within a
period not exceeding ten days from the date of
death or loss of legal capacity. The Bank shall
then suspend withdrawal from the joint account
until a successor is legally appointed by the
competent court.

g. None of the joint account holders or their
representatives should request credit facilities in
their personal name secured by the joint account
without a written approval from all of the joint
account holders.
h. The Bank shall have the right to issue an Debit
Card to each of the joint account holders if each
of them is authorised to handle the account
by a single signature only, and they will be
held individually or jointly, responsible for all
liabilities that occur from using this service.

13- Conditions Relating to Companies,
Establishments and Organizations accounts:
a. The persons authorised to sign, whose names
are mentioned on the Account Opening form,
shall handle all of the banking and investment
transactions with the Bank to the extent of
the powers granted to them in the company’s
memorandum and articles of association and
commercial registration or by a legalized power
of attorney.
b. The company/ establishment/ organisation
undertakes to inform the Bank promptly in
writing of any changes in its memorandum
or articles of association, the commercial
registration or its by-laws or its legal form or any
change in its constitution, board of directors,
partners or representatives or any changes in
the authorised signatories. The Bank will bear
no responsibility in the event that any of its
directors, partners, managers or representatives
have violated the provisions of the Company’s
status as contained in its articles of association
or its by-laws or have acted against their powers.
c. The company/ establishment/ organisation
authorises the Bank to pay and debit the account,
whether the account was in credit or overdrawn
or which subsequently becomes overdrawn due
to such debits, all transactions issued by those
authorised to operate the Accounts in accordance
with the authorizations held by the Bank. The
company/ establishment/ organisation shall
be liable for any instructions or orders issued
to the Bank by those authorised to operate
the Accounts and to enter into all Banking
Transactions including documentary letters
of credit, money transfers and all transactions
including any credit facility etc.

d. The company/ establishment/ organisation
undertakes to furnish regularly to the Bank an
audited balance sheet and income statements or
any other document required by the Bank.

14- Conditions Relating to Accounts
of Societies, Clubs and the Like:
a. The Account shall be operated in accordance
with the board of director’s resolutions and
conditions. A board resolution should be
submitted stating the names of and designating
the authorised signatories, and any amendments
that may occur thereon. The authorised
signatories should not delegate others to exercise
such powers.
b. Clubs and societies and the like shall submit the
registration document issued by the concerned
authorities in the State of Qatar upon submitting
the application for opening the Account.
c. In case of expiry of the term of a board director
of the club or society and the like or their
resignation or dismissal, a letter indicating the
appointment of a new board director should
be submitted to the Bank, or alternatively the
minutes of the general meeting in which the
new board of directors has been elected shall be
submitted, indicating the name and capacity of
those who have the right to sign on behalf of the
club or society and the like before the Bank and
the manner of operating the account.

15- Instruction by Fax, E Mail or
Telephone:
a. If a Customer gives the instructions to the
Bank by facsimile, email or telephone the
Bank shall be entitled to process or reject the
instructions and the Bank shall not be bound
to obtain a confirmation of the correctness
of such instructions unless the customer has
indicated either on the Account Opening form
or subsequently in writing not to accept such
instructions. The Customer declares that the
Bank shall not be liable and shall indemnify
the Bank for any losses, damages, and expenses
incurred by the Bank due to any act or omission
relating to any instructions given or understood
to have been issued by the Customer. The
Customer agrees that the Bank shall not be liable
for any dispatch errors.
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b. The Customer hereby agrees and authorises
the Bank at its discretion to rely upon and act
in accordance with any notices, instructions
or other messages issued by the Customer or
to rely upon and act in accordance with any
notices, instructions or other messages issued by
or which purport to be issued by the Customer
by email (from only the addresses as advised to
the Bank), facsimile, or telephone, without any
verification of such instruction being undertaken
by the Bank to verify or inquire about the
genuineness of the instructions or the identity
of its sender, whether such instructions were
to pay funds or otherwise to debit or credit any
account or to have discretion to dispose of any
money or securities or document in the hands of
the Bank or purport to bind the Customer to any
agreement or other arrangement with the Bank,
and the Customer agrees in advance irrevocably
and unconditionally that such instructions are
issued from the Customer or on their behalf and
accepts such instructions as being binding.
c. The Customer understands that it is not required
to confirm such notices, instructions or other
messages by sending the original documents.
d. The Customer also agrees that the Bank will
not accept or act upon any instructions received
by email, facsimile, or telephone where such
instructions are in connection with changing the
Account(s) operation mandate or changing the
authorised signatories or assignment of another
person or the closing of Account(s) and the
transfer of the balance of the Account, by any
way.
e. Hence, the terms of these instructions shall
remain valid and fully effective until the Bank
receives a written notice of termination from
the Customer in accordance with the terms of
the existing Account(s) operation mandate, and
the Bank had reasonable time to act upon such
notice. Such termination will not release the
Customer from any liability in accordance with
this mandate in regard to any action taken in line
with its terms before expiry of the termination
notice period.
f. The provisions of this indemnity are in addition
to and not in substitution for the provisions of
our existing mandate to the Bank for the time
being to operate the account(s). I/we also remain
obliged and severally liable for all actions
that may arise from or be connected with this
indemnity.
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16- Internet and Telephone Banking
Services:
a. Rules of Transactions:
i. Transactions will be processed only upon
the availability of sufficient funds in the
Customer´s account at the time the user
submits the transaction and subject to the
Bank’s standard daily transaction limits. All
transactions will be carried out on a Business
Day or the next available Business Day if the
cut-off times have passed.
ii. The Bank may, at its sole discretion, refuse
to carry out any instruction if the Bank has
reason (in which the decision of the Bank will
be final and binding) to believe the instruction
is illegal.
iii. Instructions given on the services cannot be
reversed without the Bank’s approval. The
Bank will not be responsible for, including but
not limited to, the following: (i) to reverse an
instruction given through either service; (ii)
to accept an instruction which is conditional
or which requires the Bank to make payment
to a third party earlier (or later) than the time
the Bank requires according to normal banking
practice.
b. Transfers, remittances and Payments:
i. Transfers are permitted between the
Customer´s own accounts with the Bank.
ii. Transfers remittances and payments in QAR
and in foreign currencies to third parties will be
accepted only via internet banking, at any time
and shall be processed on the same Business
Day or the next Business Day if the cut-off
times have passed at the prevailing exchange
rate applicable at the time of the transaction.
c. Cut off times:
i. Instructions submitted by 12.00 Noon
(Qatar Time) will be processed on the same
day. Foreign currency instructions may be
submitted latest by 1.00 PM (Qatar Time) and
will be processed on the same day.
ii. QAR and foreign currency instructions
submitted after the above mentioned cut-off
times or during any public holiday in Qatar
will be processed on the next Business Day.
iii. Additional correspondent and/or beneficiary
bank Charges, if any, will be deducted from
the remittance amount.
d. Utility Bill Payments:

i. The Customer must input all information
required to effect utility bill payments.
ii. It is the Customer’s responsibility to ensure
the correct information is input; any erroneous
payments to utility companies arising out of
incorrect information input by the customer
will be the responsibility and liability of the
customer.
iii. The Customer confirms and agrees to waive
any right it may have for holding the Bank
responsible for any mistake or omission or any
delay by the Bank, due to reasons beyond its
control, in the transfer of the funds to the utility
companies which may result in disruption of
the utility service.
e. Fees and Charges:
i. The cost of the secure ID device(s) or any
replacement thereof and all the Bank´s fees and
Charges, shall be debited from the Customer´s
Account specified in the application.
ii. The Bank will debit the Customer’s Account
with any amount along with the applicable
Charges/fees from time to time for transactions
instructed by the Customer
f. Security Tools :
i. The Customer shall be fully responsible for
safeguarding any Security tools and must
not disclose any Security information to any
person. The Customer is required to change
any password(s) as instructed by the Bank
through the service or any other means of
communications.
ii. In case the secure ID device is lost/stolen/
damaged, the user must immediately report to
the Bank to disable it.
iii. The Security tools are considered as a means
of customer identification and authentication.
Once completely and successfully entered,
the Bank shall consider the Customer as the
source of all instructions and transactions.
iv. Access to services will be automatically
stopped if the login password or telephone
banking Security number (Telephone
Identification Number, referred to here as
“TIN”) is entered incorrectly five consecutive
times. Thereafter, the Customer may contact
the Bank for further assistance and to request
a new login password or TIN to be delivered
to any branch of the Bank for collection by
the Customer in person, upon verification
of the Customer’s identity. If the Customer
wishes to re-activate the same, the Bank will
allow further (5) five attempts to login. After

re-activation, if the service is stopped again
consecutively for the second time due to
wrong password or TIN input, the Bank will
reset and issue a new login password or TIN
to be delivered to the Customer at any branch
of the Bank as requested by the Customer for
collection by the Customer in person, upon
verification of the Customer’s identity.
v. Requests made by the Customer for a new
login password or TIN due to lost, forgotten
password or TIN (or if the Customer has
established that existing login password or
TIN is compromised), will be responded to by
the Bank only upon positive authentication of
the Customer. The Bank will reset and issue
a new login password or TIN to be delivered
to the Customer at any branch of the Bank as
selected by the Customer for collection upon
verification of the Customer’s identity.
g. Liability:
i. The Customer is fully responsible for any
instructions given to the Bank and the
Bank will not be liable in any manner for
any unauthorised, fraudulent, or erroneous
instruction.
ii. The Customer hereby acknowledges that the
Bank shall not be responsible for any errors,
damages and claims that may result from
the open nature of the internet or telephone.
The Customer shall be solely responsible for
all risks resulting from using the services.
Further, the Customer will indemnify the
Bank, its employees, agents, representatives
and nominees on a full indemnity basis from
and against all actions, claims, proceedings,
demands, losses, damages, harm (including
direct, indirect or consequential) costs,
expenses, Charges, taxes, penalties and legal
costs and any other liabilities of whatsoever
nature which the Bank may incur or suffer by
reason of the Customer accessing the services.
iii. The Customer is solely responsible for the
accuracy and correctness of all information
and details transmitted via the services. The
Customer acknowledges that all transactions
and instructions conducted via the services
will be processed without any further
reference, written notice or verification.
iv. Once the Customer submits and confirms
instructions or transactions through the
services, the Bank shall be under no obligation
to accept any amendment or cancellation
thereof.
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v. The Customer shall be solely responsible for
establishing, adding or modifying beneficiary
details through the services. The Bank will
not be liable for non-payment or payment
to a wrong beneficiary as a result of an
error in the beneficiaries details submitted
by the Customer, any failure to identify
the beneficiary or delay in payment to the
beneficiary at the receiving destination.
vi. The Customer agrees to treat the access rights,
documentation, or any information related to
the service, strictly private and confidential at
all times and shall not copy or reproduce them
in any form either in whole or in part.
vii. The Bank shall not accept any claim for
compensation, loss or damage that may result
from any transaction and instruction via the
services. The Customer agrees to indemnify
the Bank against all requests and instructions.
viii. Any waiver by the Bank of any breach
by a Customer shall not be construed as a
permanent waiver and such waivers will not
affect adversely the rights of the Bank under
this agreement at any other time.
ix. The Bank will not be responsible for any
loss or damage of whatsoever nature whether
direct, indirect or consequential to the
Customer due to any access by a third party
to information concerning a Customer’s
account(s) (except where such access is
obtained due to gross negligence or willful
default of the Bank and in such cases the Bank
will only be liable for direct loss or damage to
the Customer which in the ordinary course of
events might reasonably be expected to result
from the circumstances in question).
x. The Customer agrees to hold harmless and
indemnify the Bank against any loss, cost,
damage, expense, liability or proceedings
which the Bank may incur or suffer as a
result of the Bank acting upon, delaying to act
upon, or refraining from acting upon the said
instructions.
xi.The Customer shall be liable for any misuse
of the services as a result of non-compliance
with Security procedures, these terms and
conditions, disclosure of any Security tools or
any other form of Security breach from the
Customer ´s terminal.
xii. The telephone identification number (“TIN”)
is to be used by the authorised user only and
should not be disclosed to anyone.
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xiii. The Bank will not be liable for any losses
due to the TIN being used by unauthorised
persons.
xiv. The Bank shall not be liable for any failure
of the services beyond its reasonable control,
including without limitation, any computer,
telecommunication, electrical, technical or
network failure/malfunction.
xv. The Bank shall not be a party to any dispute
between the Customer and any service
provider.
xvi. Information provided by the Bank, such as
account information and share information,
is believed to be accurate and reliable when
presented, however the Bank cannot and does
not guarantee the validity and correctness of
such information.
xvii. The Bank shall not be liable to any reliance
by a Customer on any information provided
through the services; the customer relies on
any information at their own risk.
h. General :
i. No written advice or confirmation will be
made or issued by the Bank for any transaction
conducted via these services. The Bank´s
records of transactions and instructions shall
be legally binding and conclusive evidence of
such transactions and instructions.
ii. The Bank will, on a best effort basis, make
available the internet and telephone banking
services on a 24 hour 365 day basis, however
routine maintenance requirements, excess
demands on the systems and reasons beyond
the control of the Bank may cause disruptions
in availability of these services.
iii. The Bank may suspend any service provided
under the internet or telephone banking
service without notice where it is necessary
or advisable to do so. Such situations will
include but not be limited to where there is
a suspected breach of Security and a need for
maintenance of the services.
iv. Currently the Bank does not charge a fee for
the use of the internet or telephone banking
services, however in future, the bank may at
its discretion charge a fee for these services,
the cost and implementation of which shall be
notified to Customers in writing in advance.
v. The Bank reserves the right to refuse any
application for these services at its absolute
discretion.

vi. The services should be used in good faith,
should not be abused and should not be used
to commit any kind of fraud or illegality. The
services should only be used in accordance
with these Terms and Conditions.
vii. In the event of any misuse by the user of
the email provided through the services, the
Bank shall be entitled to disable the Customer
´s access to the service without prior notice.
viii. The Bank reserves the right to terminate
these services either collectively or
individually, completely or in relation to any
individual customer at its absolute discretion.
ix.Each party has the right to terminate the
internet and telephone banking services by
giving (3) three Business Days prior written
notice to the other.

17- Bank Accounts
(Terms and Conditions):
17.1 Current Account:
a. Credit balance in the current account is a
QardHasan (loan without interest), and on
demand, the Bank undertakes to pay the credit
balance in full, and does not share the investment
profit or bear any risk.
b. Any adult individual or company has the right to
open a current Account if they are a national or
resident in Qatar subject to the controls, rules and
instructions of the Qatar Central Bank.
c. Drawings from a current account shall be made
through cheques issued by the Bank, written
instructions or debit Card. Depositing in the
account shall be accepted in all branches of the
Bank by cash, cheques drawn on the Bank’s
branches or local banks, or through the Bank’s
ATMs, or through account transfers.
d. The Bank shall have the right to refuse to pay any
payment orders or cheques written on forms other
than the Bank’s forms, without any responsibility
whatsoever on the part of the Bank.
e. The Customer has to write the cheques in Arabic
or English, the Bank shall not accept cheques
written in any other languages.
f. The Bank shall have the right to honour the value
of a cheque or other negotiable instrument drawn
on the Customer’s current account even if this
were to cause the account to be overdrawn and
the Customer undertakes to immediately repay
all the due amounts in the Customer’s overdrawn
account whenever the Bank requests.

g. The Bank shall have the right to refuse to pay
the value of the cheques, drawings and payment
orders drawn on the account if the balance is not
sufficient, even if the Customer has credit balance
in any other accounts at the Bank, unless the
Customer authorises the Bank in writing to cover
the amount of cheques, or any other withdrawals
from any of their current, saving or call accounts
with the Bank.
h. The Bank may accept from the account holder
any ‘stop payment’ of cheque request in case it
is lost or in any other circumstance which shall
be allowed by law and agreed to by the Bank.
However, the Customer will bear any direct or
indirect loss, damage and cost (including legal
cost) due to this. The Bank maintains the right
to request a Police Report before accepting “stop
payment” instructions.
i. The Customer must take care of the cheque book,
and shall bear full responsibility for it. Cheques
should not be given to others to use, and the Bank
should be informed immediately upon the loss or
theft of a cheque book, otherwise the Customer
shall bear the consequences in case of misuse.
The Customer undertakes that they shall return to
the Bank any issued cheque book upon the Bank’s
request or upon closure of the account with the
understanding that Barwa Bank may take legal
actions against customers who do not adhere to
the undertaking.
j. The Bank has the right to refuse issuing a cheque
book to the Customer, without giving any reason.
k. The Customer shall comply with Article 357 of
Qatari Law (11) / Year 2004, the Penal Code of
Qatar which states: “Imprisonment punishment
shall apply for a period not exceeding three years
but not below three months (or) penalty payment
not exceeding QAR ten thousand only but not
below QAR three thousand only (or) both for
those Customers who intentionally commit:
i) Cheque(s) issued against insufficient funds
(or) where available funds are less than the
cheque(s) amount.
ii) Cheque(s) issued, but with subsequent
withdrawals of the full or part amount from the
account which makes the Cheque(s) dishonored.
iii)
Cheque(s) issued, but the customer
subsequently instructs the bank to stoppayment.
iv) Issuing cheque(s) intentionally in a manner that
will not allow withdrawal.
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v) Knowingly endorsing the cheque(s) in a manner
that will disallow encashment for funds and/or
technical reasons.
l. The Customer undertakes not to issue any
cheque without a balance or sufficient available
balance. The Bank reserves the right to recall
unused cheque(s) and to close the Account and/
or advise appropriate authorities in such cases,
without referring to the Customer.

17.2 Debit Cards:
a) The Account:

i. The Account on which debit Card is issued
shall be subject to limits set by the Bank
irrespective of available funds in the Account,
including but not limited to transaction and
cash withdrawals limits.
ii. The debit Card utilised on an Account shall
be subject to the Customer’s mandate and
applicable account terms and conditions.

b) Debit Card:
i. The debit Card may be activated via the Bank’s
ATM network or by contacting the Bank’s call
centre.
ii. The debit Card may only be used in machines
that accept VISA, NAPS, GCC Network Cards.
iii. The debit Card must be signed by the
Customer immediately upon receipt and may
only be used:
a) by the Customer;
b) within the Account limits as described in
clause 1 above; and
c) during the validity period of the debit Card.
iv. Debit Cards shall be renewed automatically
prior to the expiry unless otherwise requested
in writing by the Customer (45) forty five
calendar days prior to expiry.
c) Transaction:
i. A transaction executed using a debit Card
shall be deemed to be validly given by the
Customer and the Customer irrevocably
and unconditionally accepts as binding any
transaction and applicable fees and Charges.
ii. Transactions effected outside of Qatar will be
converted from the relevant foreign currency
into Qatar Riyals at the time of transaction at
the prevailing rate of exchange.
iii. The Account shall be debited for the amount
of any transaction, including applicable fees
12

and Charges, when using a debit Card and upon
authorisation by the Bank of a transaction.
iv. A transaction requested by the Customer to
be cancelled, but that cannot be cancelled in
time shall be effected as validly given and the
Account shall be debited for the amount of
any transaction, including applicable fees and
Charges.
v. A transaction shall not be authorised if there
are insufficient funds in the Account.
vi. The Bank may, in its sole discretion, refuse
to authorise any transaction if the Bank has
reason to believe, at its absolute discretion, a
transaction may be fraudulent or illegal.
vii. Any refunds by a Merchant shall only be
credited to the account upon actual receipt by
the Bank of the amount of such refund.
d) Security:
i. The Customer must keep Account numbers,
debit Card numbers and PIN number
confidential at all times.
ii. The Bank confirmation of the PIN number
must be destroyed immediately after receipt.
Any record of the PIN must be unidentifiable
and kept separate from the debit Card.
iii. In the event the Customer suspects or discovers
that their Account numbers, debit Card
number or PIN number have become known
by any third party or the debit Card is lost or
stolen, the Customer must immediately notify
the Bank and may be required, at the Bank’s
discretion, to provide written notification of
such claim setting out all relevant details and
supporting evidence (if any) of the incident.
The Customer shall bear any consequences
occurring in the period between the loss/theft
and the time the Bank is officially notified.
iv. The Customer may be charged a fee for
replacement of a lost or stolen debit Card.
v. In the event a lost or stolen debit Card is found
subsequent to reporting it lost or stolen to the
Bank, the debit Card cannot be used and must
be returned to the Bank immediately.
e) Withdrawal Of The Debit Card And Termination:
i. The Bank reserves the right, at its absolute
discretion, to withdraw or refuse to re-issue a
debit Card in the event the Customer fails to
make any payment due; exceeds the Customer’s
mandate concerning the Account limit; or
breaches any of these Terms and Conditions.

ii. The Bank may at any time at its absolute
discretion suspend or cease altogether the debit
Card facility.
iii. The debit Card must upon withdrawal,
suspension, cessation or termination of the debit
Card facility, be returned to the Bank. The debit
Card must not be used from the date of receipt
by the Customer of such notice of withdrawal,
suspension, cessation or termination.
iv. Withdrawal,
suspension,
cessation
or
termination of the debit Card facility for
whatsoever reason shall not affect the accrued
rights and liabilities of the Customer.
v. The Customer may cancel or terminate the debit
Card facility upon thirty (30) calendar days
written notice to the branch of the Bank where
the Customer’s Account is held. Termination by
the Customer shall only be effective upon expiry
of the thirty (30) calendar days notice period
and shall be conditional on return to the Bank
of all debit Cards and full and final settlement of
all liabilities of the customer under the account.
f) Liability & Indemnity:
i. Transactions or any other actions, costs,
expenses or losses incurred in the activation
and use of the debit Card shall be the
responsibility and liability of the Customer.
ii. Joint account customers shall be jointly and
severally liable for all transactions and fees and
Charges arising from utilisation of a debit Card,
irrespective of whether each such Customer is
issued with thier own debit Card.
iii. Prior to notification to the Bank of a disclosed,
lost or stolen debit Card and/or PIN number,
the Customer shall be solely liable for any
transactions using a debit Card. Subsequent
to notification and after reasonable time to
suspend accounts and cancel the validity of
the debit Card, the Customer shall not be liable
for any further unauthorised transactions
unless the Bank can show the Customer acted
fraudulently.
iv. The Customer shall remain liable for any
transactions, fees and Charges incurred on the
account for a period of ninety (90) calendar
days after the date the debit Card is returned to
the Bank pursuant to withdrawal, suspension,
cessation or termination of the debit Card
facility or the account by either the Customer
or the Bank.

g) Limitation of Liability:
i. The Bank shall not be liable for any unauthorised,
fraudulent, or erroneous transaction using a
debit Card unless the Bank shall have been
notified accordingly by the Customer and given
reasonable time to suspend Accounts and debit
Cards.
ii. The Bank does not guarantee goods or services
purchased using a debit Card nor will the Bank
involve itself in disputes between the Customer
and a Merchant or any other third party.
iii. The Bank shall not be liable for any act by a
Merchant, any warranty or guarantee given
by a Merchant in connection with a service
or product purchased by the Customer
in a transaction, any failure to deliver,
misrepresentation or any other breach by
a Merchant whatsoever and the Customer
expressly waives any right it may have against
the Bank in respect of any goods or services
purchased in a transaction in so far as such
goods or services may not be as described, of
Merchantable quality or not fit for the purpose
for which it was purchased.
iv. The Bank shall not be liable for any costs,
losses or damages suffered or incurred by
the Customer as a result of any failure in
the performance of any machines or any
equipment associated with utilisation of the
debit Card.
h) Miscellaneous :
These debit Card terms shall apply in
conjunction with all other applicable terms
and conditions, including but not limited to
the Account Terms and Conditions and VISA
International terms and conditions.

17.3 Investment Saving Account
(Individuals Only):
a) Saving account are subject to the minimum
balance of QAR 25,000, as decided by the bank.
The balance below QAR 25,000 will not earn the
profit. The Customer should not issue payment
orders or write cheques on this account. A debit
Card will be issued to the saving account holders
to enable them to utilise the ATMs and POS
services.
b) The Bank as a Mudharib according to the absolute
Mudharaba provisions will invest the funds of the
saving accounts on the basis of the minimum
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monthly balance available in the account.
c) Funds of the savings account shall be invested
according to unrestricted Mudharaba basis in the
joint investing pool between depositors and the
shareholders. The Bank shall invest a percentage
of the savings account balances in accordance with
its standard practice and the net profits from the
joint investment pool shall be distributed between
the depositors and shareholders according to their
respective shares in the investment. The Bank
as Mudharib shall be entitled to a percentage
of the realised net profit. As agreed, Mudharib
shall bear any loss attributable to negligence or
violation of Mudharaba terms. The percentages
mentioned above are available upon request.
d) The investment period in saving accounts is one
calendar month commencing from the 1st day of
the month with auto renewal unless the whole
or part of the balance is drawn whenever the
Customer desires, and in this case they shall be
subject to the profits for the period prior to the
withdrawal date. For accounts closed during the
month, calculation shall be done on the day prior
to the day of closure basis.
e) Profits of the saving account shall be credited
to the same account as per the Bank’s declared
frequency, unless the Customer requests
otherwise, and the Customer authorises the
Bank to invest the realised profits following the
credit date with the same investment terms and
conditions of the savings account.

17.4 Faseel Savings Account:
a) Faseel savings account is an account in which
the a) Faseel savings account is an account in
which the deposited funds are invested on the
unrestricted Mudaraba basis. These investments
are approved by the Bank’s Shari’ah Supervisory
Board. The Bank shall have the right to perform
any acts which it deems fit to achieve the interest
of both parties.
b) Only one Faseel saving account is permitted per
Customer.
c) The minimum balance required for the account
is QAR 100,000. This limit is QAR 2000,000 for
Faseel HNWI product. If this is not maintained
during the calendar month, the profit rate will be
reduced to our regular savings account profit rate.
d) More than one (1) withdrawal (any mode of
transaction including retail transaction at any
retail store through POS) in a calendar month will
also result in a reduction of the profit rate and it
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would be reduced to our regular savings account
profit rate.
e) The Account is provided with a debit Card;
withdrawals and deposits can be made from/to the
Account.
f) Withdrawal may only be made by using special
stationery or debit Cards (with PIN number)
provided by the Bank. Unless arranged otherwise,
over-the-counter withdrawal will be permitted
only to the accountholder(s) on personal
application and identification.
g) Profit is payable on deposits of QAR 2 million or
less in a calendar month only. Deposits in excess
of QAR 2 million will earn profit only for QAR 2
million. The maximum limit is QAR 10,000,000
for Faseel HNWI product.
h) Profit on Faseel savings accounts for a calendar
month is calculated on the minimum balance of
the month and is paid every calendar month.

17.5 Jeelkum Savings Account:
a) Jeelkum savings account is an account in
which the deposited funds are invested on the
unrestricted Mudaraba basis. These investments
are approved by the Bank’s Shari’ah Supervisory
Board. The Bank shall have the right to perform
any acts, which it deems fit to achieve the interest
of both parties.
b) Jeelkum savings accounts may be held in the
name of a minor, opened by the father (or mother,
upon the consent of the father) or guardians of a
minor (under 18 years of age).
c) The minimum balance required for the account
is QAR 100,000. This limit is QAR 2000,000 for
Jeelkum HNWI product. If this is not maintained
during the calendar month, the profit rate will be
reduced to our regular savings account profit rate.
d) More than one (1) withdrawal (any mode of
transaction including retail transaction at any
retail store through POS) in a calendar month will
also result in a reduction of the profit rate and it
would be reduced to our regular savings account
profit rate.
e) The Account is provided with a debit Card;
withdrawals and deposits can be made from/to
the Account. However, said Card will only be
issued to the father (or mother, upon the consent
of the father) or guardians of a minor.
f) Only the parents or guardian (subject to specific
powers bestowed on such guardian in a court

order) may make withdrawals from the minor’s
Account until the minor reaches majority.
g) Only one Jeelkum savings account is permitted
per Customer.
h) Withdrawal may only be made by using special
stationery or debit Cards (with PIN number)
provided by the Bank. Unless arranged otherwise,
over-the-counter withdrawal will be permitted
only to the account holder(s) guardian on personal
application and identification.
i) Profit is payable on deposit of QAR 2,000,000
or less in a calendar month only. Deposits in
excess of QAR 2,000,000 will earn profit only
for QAR 2,000,000. This maximum limit is QAR
10,000,000 for Jeelkum HNWI product.
j) Profit on Jeelkum savings account for a calendar
month is calculated on the minimum balance of
the calendar month and is paid every calendar
month.
k) Upon reaching majority the parents or guardian
shall not be permitted to further operate the
minor’s account and the account shall be
converted into a normal account and shall require
new account forms being submitted by the minor
upon reaching majority.

shares in the investment. The Bank as Mudharib
shall be entitled to a percentage of the realised
net profit. As agreed, Mudharib shall bear any
loss attributable to negligence or violation of
Mudharaba terms. The percentages mentioned
above are available upon request.
e) The investment period in call accounts is one
calendar month commencing from the 1st day
of the month with auto renewal unless the whole
or part of the balance is drawn whenever the
Customer desires.
f) Profits of call accounts shall be credited to
the same account as per the Bank’s declared
frequency, unless the Customer requests
otherwise, and the Customer authorises the
Bank to invest the realised profits following the
credit date with the same investment terms and
conditions of call accounts.
g) The Bank at its discretion may close the
call account and transfer the balance to the
Customer’s other current or savings accounts
should the balance fall below the prescribed
minimum balance. In any case the Bank will
deduct the required fees if the balance falls
below the determined level.

17.6 Call Investment Account:

17.7 Fixed Term Investment Deposit
Account:

a) Call investment account is an account that
can be opened for individuals, companies,
establishments or organisations, and can be
opened in Qatari Riyal or any other currency
as agreed by the Bank, subject to the minimum
balance defined by the Bank, and announced in
the branches of the Bank.
b) Cheque books will not be issued to call accounts
and withdrawals shall be affected by using the
Bank’s forms.
c) The Bank as a Mudharib according to the
absolute Mudharaba provisions will invest the
funds of the call accounts on the basis of the
daily cleared credit balance available in the
account.
d) Funds of the call account shall be invested
according to unrestricted Mudharaba basis in
the joint investing pool between the depositors
and the shareholders. The Bank shall invest
a percentage of the call accounts balances,
and the net profits of the joint investment pool
shall be distributed between the depositors
and shareholders according to their respective

a) This is an account where the depositor
(RabbAlmal) authorises the Bank (Mudharib) to
invest the deposit according to the unrestricted
Mudharaba agreement under the principles of
Islamic Shari’ah.
b) The minimum deposit balance is QAR 50,000.
c) Funds of the unrestricted fixed deposit shall be
invested according to unrestricted Mudharaba
basis in the joint investing pool between the
depositors and the shareholders. The Bank
invests a percentage according to the tenor period
and according to the Bank’s standard procedures.
The net profits from the joint investment pool
shall be distributed between the depositors and
shareholders according to their respective share
in the investment. The Bank as Mudharib shall be
entitled to a percentage of the realised net profit. As
agreed Mudharib shall bear any loss attributable
to negligence or violation of Mudharaba terms.
The percentages mentioned above are available
upon request.
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d) Profit on the deposit amount shall become due
on the last day of each calendar month and shall
be credited to the Customer’s account, or paid in
accordance with the Customer’s instructions at
the time of distribution of the profits, that is no
later than the first five (5) Business Days of the
month following the month in which the profits
were earned.
e) Profit on deposits where their maturity date is
during the month shall be calculated on the basis
of the last working day results and on the basis of
exoneration and reconciliation between the Bank
and the Customer.
f) The percentage of the profit on this account
shall be stated in the profit statements. The Bank
may adjust this percentage from time to time at
its discretion, provided it notifies the Customer
by way of announcement at the Bank or any of
the Bank’s branches. If the Customer does not
object within fifteen (15) calendar days after the
date of the announcement, he/she/they shall be
considered to have accepted the adjustment.
g) The depositor may not draw the whole or a
part of their deposit before its expiry, except
in special cases where the management of the
Bank may allow the depositor to draw the whole
or a part of the deposit, and to pay profit up to
the date of withdrawal based on the investment
savings account’s declared profit rate for the
previous period and the management has the
right to decide about the treatment of the deposit
in such case.
h) The Customer shall be considered as agreeing
to the renewal of the deposit automatically on
maturity, unless they instruct otherwise within
four (4) working days before the expiry of the
investment.
i) Except regarding investment deposit accounts in
Qatari Riyals, the Bank is not obliged to pay the
deposit amount in the currency of the deposit.
However, the Bank undertakes to issue a draft
or transfer, on request, in the currency of deposit
at the prevailing exchange rate as on the date of
payment.

17.8 Profit In Advance:
a. This is an account where the depositor
(RabbAlmal) authorizes the Bank (Mudharib) to
invest the deposit according to the unrestricted
16

b.

c.

d.

e.

f.

Mudharaba agreement under the principles of
Islamic Shari’ah.
The minimum balance to open the Profit in
Advance term deposit is QAR 250,000 and
in case of change it will be communicated by
placing the details at a place conspicuous to
customers.
Advance Profit on the deposit amount will be
paid to customer account using the historical
profit rate announced on the existing Mudaraba
pool of the Bank. On the last day of every month
the actual profit to be calculated using the
Mudrabha profit distribution mechanism and
any difference in the advance profit paid and
the actual profit earned will be recorded. The
reconciliation between the actual profit earned
and the profit paid in advance will be made at the
time of maturity/renewal.
Incase you early break of the deposit the Bank
will debit the complete advance profit from the
principal amount and recalculate the profit based
on the prevalent Savings Account rate and credit
to the customer account.
Funds of the unrestricted fixed deposit shall be
invested according to unrestricted Mudharaba
basis in the joint investing pool between the
depositors and the shareholders. The Bank
invests a percentage according to the tenor
period and according to the Bank’s standard
procedures. The net profits from the joint
investment pool shall be distributed between the
depositors and shareholders according to their
respective share in the investment. The Bank
as Mudharib shall be entitled to a percentage
of the realized net profit. As agreed Mudharib
shall bear any loss attributable to negligence or
violation of Mudharaba terms. The percentages
mentioned above are available upon request.
Adjustment in the advance Profit on deposits
where their maturity date is during the
month shall be calculated on the basis of the
last working day results and on the basis of
exoneration and reconciliation between the
Bank and the Customer. The percentage of the
profit on this accounts hall be stated in the profit
statements. The Bank may adjust this percentage
any time after the announcement of profit of the
ongoing Mudarabha at its discretion, provided it
notifies the Customer by way of announcement
at the Bank or any of the Bank’s branches.

g. The depositor may not draw the whole or a part
of their deposit before its expiry, excepting
special cases where the management of the Bank
may allow the depositor to draw the whole or a
part of the deposit, and to adjust the profit up to
the date of withdrawal based on the investment
savings account’s declared profit rate for the
previous period and the management has the
right to decide about the treatment of the deposit
in such case.
h. The Customer shall be considered as agreeing
to the renewal of the deposit automatically on
maturity, unless they instruct otherwise within
four (4) working days before the expiry of the
investment.
i. These terms and conditions shall forma an
integral part of the signed GTC of Banking
Services Agreement between the Bank and the
customer.

17.9 Thara’a Savings Account:
DEPOSITS
1. The Bank shall open an account for the depositor
for which an account number will be designated
and ATM cards issued.
2. Deposit of funds will take place by visiting
any of the Bank branches personally. Cheques
may be sent by mail or deposited through the
Automated Teller Machine (ATM) or through
authorized collection agents of the bank for
depositing the amounts thereof in the account.
3. In case of non-cash deposit such as cheques,
commercial instruments and other Banking
and/or negotiable instruments, the Bank will
be deemed as a mere collection of such cheques
or papers, the depositors should be the payee or
beneficiary therein.
4. In the two cases mentioned in clauses 2 and
3 above, the credit balance shown in the
account shall not be considered final except
after clearance and the receipt by the Bank of
the amounts of these cheques or papers and in
case of non-collection of the amounts credited,
a reverse entry may be made in the account to
show the actual balance.
5. The account number should be indicated in the
deposit and withdrawal forms and in case the
account number is not shown the Bank will not
process the depositor’s request shall not assume

any responsibility in this request.
WITHDRAWALS
1. Withdrawals will be allowed through ATM
Cards or by visiting the branch personally or
through E-Channels (internet banking, mobile
banking etc.) and will be affected by verifying
the credentials electronically or by authorized
representatives by verifying the signatures with
the specimen available at the Bank.
2. Any amount paid by the Bank to the user of the
ATM card or who’s signature appears on the
Bank’s withdrawal form will be considered as a
valid and proper withdrawal. In case of loss of
the ATM card, the depositor should immediately
notify the Bank in writing to this effect. In such
event the Bank will take necessary action for
suspending the use of the lost card and at the card
holder’s expense will issue a new replacement
card.
INCLUSION IN PRIZE DRAWS
1. For monthly Prizes: By keeping a minimum
balance of QAR 10,000 per month, every QAR
1,000/- will give the depositors one chance in
the monthly draws. Customers entering in the
middle of the month will be eligible from next
calendar month.
2. For Quarterly Prizes: By keeping a minimum
balance of QAR 10,000 per month for a
consecutive period of 3 months, every QAR 1,000/will give the depositor once chance in the
quarterly draw. If the minimum balance goes
down in all or any single month of 3 months
period the customer will not earn any chance.
Customers entering the program in the middle
of the Quarter will get into the draw for the next
Quarter end as per calendar.
3. Prize draws on this Barwa Bank Islamic Account
will take place accordingly to the prize schedule
and are subject to eligibility requirements as
announced by the Bank from time to time. The
Bank reserves the right to change these terms and
conditions, the frequency of draws (including
eligibility criteria) prizes and the prize structure
at its absolute discretion any time with a 1 month
prior notice to customers through any means of
communication as decided appropriate by the
Bank.
4. All the prizes will only be credited to the
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customer’s account maintained with the Bank
5. In case the Monthly winners leave the country
before the completion of the full tenor of the
prize payment, the Bank will continue to credit
the account if maintained with the Bank. The
Bank will not incur any additional cost of
repatriating the money.
EXCLUSION IN PRIZE DRAWS
1. If the monthly minimum balance goes below
QAR 10,000 then the customer will not be
counted in the draw for that month. For Quarterly
draws the minimum balance in each month for
3 consecutive months should not go lower than
QAR 10,000.
2. If the number of withdrawal transactions exceeds
more than 2 times in a month then the customer
will be excluded from the monthly draw and if
the number of withdrawals exceeds more than 6
times in a 3 months period (taken for Quarterly
draw) then the customer will be excluded from
the Quarterly Draw.
3. The customer should not be a defaulter of the
Bank for any of the credit facilities if obtained
from the Bank and should not be in the black
listed database and/or not have any criminal
offence as per the laws of Qatar.
MISCELLANEOUS
1. The Bank reserves the right to use winners
name and photographs in all current/future
promotional, advertising campaigns and/or
marketing material.
2. In the unfortunate event of the death of the
winner post announcement of the results the
amount will be credited in the customer’s legal
heir as (appointed by the court) maintained with
the Bank.
3. All accounts of Staff and Directors of the Bank
and its subsidiaries/affiliate Banks and their
immediate family members (parents, spouse
and children) will be excluded from the prize
draws it shall be the responsibility of such
staff member to notify the Bank if any of their
immediate family member as specified above
wins any prize draw. In the event any Director
/Staff representing Barwa Bank entity/group
or his/her immediate family member wins the
prize draw. The Bank reserves the right to deny
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the prize money or claim refund of any prize
paid (without prejudice) and conducts another
draw to determine the eligible winner.
4. All eligible customers of Barwa Bank are
allowed to participate in this Islamic account
prize scheme. There will not be any monthly
draws during the draws of Quarterly prizes. The
maximum number of chances per customer is
10,000 only.
5. All prizes are available to all eligible customers
of the Bank participating in the scheme.
6. All draws shall be held under the supervision of
representatives of the Bank’s, sharia compliance
and the relevant govt. representative (Ministry
of Commerce). The result of the draw is final.
7. These terms and conditions shall be governed
by and construed in accordance with the Laws
of the State of Qatar provided non-contradiction
to the rules and principles of Islamic Sharia
and customer hereby submits to non-exclusive
jurisdiction of the Qatari courts.
8. These terms and conditions are subject to Bank’s
general account opening terms and conditions.
In case of conflict between the Bank’s general
account opening terms and conditions and these
terms and conditions, the Bank’s general account
opening terms and conditions shall apply.
9. Fees and Charges: The customer agrees, accepts
and authorizes the Bank to debit his account of
all fees, charges and expenses arising from his
account with the Bank, if the customer does not
accept the increase or new charge, he/she has the
option of terminating the relationship within 15
days of application of the charge. If the customer
does not terminate the relationship within this
time, it will be deemed as accepted.
10. The Bank as a Mudharib according to the
absolute Mudharaba provisions will invest
the funds of the accounts on the basis of the
minimum monthly balance available in the
account. Funds of the account shall be invested
according to unrestricted Mudharaba basis in the
joint investing pool between depositors and the
shareholders. The Bank shall invest a percentage
of the balances in accordance with its standard
practice and the net profits from the joint
investment pool shall be distributed between
the depositors and shareholders according to the
irrespective shares in the investment. The Bank
as Mudharib shall be entitled to a percentage

of the realized net profit. As agreed, Mudharib
shall bear any loss attributable to negligence or
violation of Mudharaba terms. The percentages
mentioned above are available upon request.
11. The investment period is one calendar month
commencing from the 1st day of the month
with auto renewal unless the whole or part of
the balance is drawn whenever the Customer
desires, and in this case they shall be subject to
the profits for the period prior to the withdrawal
date. For accounts closed during the month,
calculation shall be done on the day prior to the
day of closure basis. Profits of the saving account
shall be credited to the same account as per the
Bank’s declared frequency, unless the Customer
requests otherwise, and the Customer authorizes
the Bank to invest the realized profits following
the credit date with the same investment terms
and conditions of the savings account. The
minimum balance required to participate in the
pool is QAR 3,000.
12. Any winner of Millionaire draw of previous
year draw will not be eligible of subsequent year
draw. For example any customer who has won
the Millionaire draw in 2015 or 2016 will be
excluded from Millionaire draw of 2017.
13. Maximum number of monthly prizes won
by any customer will not exceed 3 times the
maximum monthly prize. Any customer who
has won monthly prizes 3 times will be excluded
from the subsequent draws during that calendar
year.
INFORMATION OF THE CUSTOMER
1. The customer hereby undertakes to provide the
Bank all information, explanation and relevant
supporting documents related to opening an
account when requested to do so.
2. The customer should notify the Bank upon any
change in any customer information provided to
the Bank.
3. The customer undertakes to provide to the Bank
with updated copies of his/her identification
documents should they expire or there be a
change.
GENERAL CONDITIONS
The Bank shall have the right, without giving a
prior notice to seize and to set off account balances
against any accrued obligation on the account in
favor of the Bank under any other account or for any
reason whatsoever and whether the obligations of

the account holder towards the Bank are present or
future. The account holder hereby waives any right
whatsoever to dispute the validity of the Bank’s
records, provided that this shall not be construed as
any approval or obligation by the Bank to grant any
credit facilities of whatever kind.

Credit and Charge Card
Terms and Conditions:
18. Definitions:
Account: Account: A credit/charge Card Account
held with the Bank by the Cardholder from which
the Cardholder authorises payments to be made
against all Charges incurred through the Card.
Deposit: The amount in cash (if any) placed
with us as Security for the performance of your
obligations relating to your Card Account.
Minimum Payment: The amount specified in
the Statement of Account, as the amount that you
are required to pay on or before the Payment Due
Date, in order to keep the Card active.
Payment Due Date: The date specified in the
Statement of Account, by which date you must
pay the present balance or any part thereof or the
minimum payment.
Present Balance / Outstanding Balance: The
total debit balance (inclusive of all Charges and
fees which shall be debited to the Card Account)
outstanding on the Card Account, payable to us
in accordance with our records on the date the
Statement of Accounts issued.

18.1 The Card:
a) The Card remains the property of the Bank
and you must return it to us immediately upon
request.
b) Subject to the right of the Bank, in its absolute
discretion and without prior notice, the Bank
may withdraw the right to use the Card
temporarily or permanently, or refuse any
request for authorisation of any particular Card
Charges.
c) The Bank will not guarantee goods or services
purchased on the Card or involve itself in
disputes between the Cardholders insurance
companies or any other third party.
d) Where the Card is delivered to you by courier it
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is at the Cardholders risk and the Card will only
be handed over to the Cardholder or authorised
representative upon receipt of the Cardholder’s
prior written instructions and at the risk of the
Cardholder.
e) The Card must be signed by the Cardholder
immediately on receipt and may only be used:i) by the designated Cardholder whose name
appears on the face of the Card;
ii) subject to the current terms of this agreement
at the time of use;
iii) within the credit limit as advised to the
Cardholder by the Bank from time to time; and
iv) during the validity period embossed on the
Card.
f) As the Cardholder you must keep the PIN secret
and must not let anyone else know or use the
PIN.
g) We shall set the limit and shall notify you of
it. We may change the limit at any time and
notify you of any changes. You are not allowed
to exceed the limit without our prior approval.
Should you exceed your limit the Bank has the
right to charge a fee.
h) Any Card Transaction originated in a currency
other than your Card Currency will be converted
to your Card Currency at a rate of exchange
determined by VISA. Such transactions will
also be subject to a currency conversion fee as
determined by the Bank.
i) You must not use your Card for any unlawful
purpose, including the purchase of goods or
services prohibited by Islamic Shari’ah or any
applicable laws wherever the Card is used. The
Bank has the right to refuse transactions from
Merchants deemed prohibited by Islamic Shari’ah.
j) If you are required to use the PIN in conjunction
with the Card when effecting a Card Transaction
at a Merchant or ATM, our record of any Card
Transaction effected in conjunction with a PIN
shall be conclusively binding on you.
k) To activate the Card you must call us on +974
8008555.
l) You shall ensure that any Supplementary
Cardholder takes the steps outlined above in
relation to any Card issued to them.

18.2 Cash Advances:
a) You may obtain Cash Advances using the Card
in such amounts as may be determined by us
from time to time by the following means:
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i) by presenting the Card at any branch of the Bank
or any branch of a member institution of VISA
International which offers such facility, together
with internationally recognised evidence of
identity, and by signing the appropriate Card
Transaction record; or
ii) by using the Card on any of the Bank ATM’s or
that of any other bank or institution with whom
we have an agreement for the use of the ATM
of the said bank or institution, in which case the
amount of each advance will be further subject
to the applicable daily withdrawal limit of the
ATM used.
b) Any transfer of funds from your Card to the
Bank transaction account (current, investment
savings account, investment time deposit
account) will be treated as a Cash Advance and
will incur normal Cash Advance fees.
c) You shall pay a Cash Advance fee for each
Cash Advance you get using the Card. We may
from time to time vary the amount of the Cash
Advance fee.

18.3 Payment:
a) The Cardholder will pay the Bank the amount
of all Card Charges and any loss incurred by the
Bank arising from the use of the Card or which
the Bank determines it has suffered as a result of
any breach of this agreement by the Cardholder.
b) The principal Cardholder is and shall remain at
all times liable for all Charges incurred on his/
her Card and any Supplementary Card(s).
c) The Bank reserves the right to demand from
the principal and Supplementary Cardholders,
severally or jointly to settle all Charges incurred
through the use of each and every Supplementary
Card.
d) We shall make available to you online/physically
a Statement of Account for the Card Account.
Non- receipt of the Statement of Account and/
or inability to view the Card statements online
shall not be construed to be sufficient reason for
non-payment of amounts due to us.
e) The Cardholder must verify all Charges shown
on the Cardholder statement by checking these
against receipts and report any discrepancy
within fifteen (15) calendar days from the
statement date. The Bank will not accept any
responsibility for Charges disputed after such
time.
f) You agree to pay to us the total amount of all

Charges and fees appearing in the Statement of
Account as the present balance, not later than the
Payment Due Date.
g) If you do not settle the outstanding/minimum
payment by the Payment Due Date, and it
remains unsettled at the date of issue of the next
Statement of Account, the unpaid amount will
be added to the next Statement of Account’s
minimum payment and is due immediately.
h) You are not allowed to make Card Transactions
that exceed the current limit without prior
approval from us. You shall immediately upon
demand by us, pay the full amount by which
the limit has been exceeded and the minimum
payment then due. If you fail to make such
payment in full, we may cancel the Card
immediately without prior notice to you, and the
whole outstanding balance on the Card Account
shall become immediately due and payable.
i) Any arrears and any Card Transaction made
in breach of these terms and conditions shall
become immediately payable to you.
j) All payments you make shall be applied in the
following order of payment (or such other order
as we may think fit):
i) all unpaid fees, Cash Advances, Charges and
other costs shown on any previous Statement of
Account;
ii) all unpaid fees, Cash Advances, Charges and
other costs shown on the current Statement of
Account;
iii) all unpaid Card Transactions (excluding Cash
Advances) shown on any previous Statement of
Account.
iv) all unpaid Card Transactions (excluding Cash
Advances) shown on the current Statement of
Account; and
v) all Cash Advances and other Card Transactions
not yet shown on the current Statement of
Account.
k) We may charge fees for any returned unpaid
cheques drawn by you/failed standing order
in full or partial payment of the outstanding
balance, and this shall not affect any of the other
legal remedies available to us.
l) You shall make all payments in the Card
Currency. If you make payments in any other
currency, you shall pay to us all exchange,
commission and other Charges or losses we may
incur in converting such payments to the Card
Currency. Such conversion shall be effected at
the prevailing bank rate on the date of exchange,

which we may conclusively determine at the date
of entry into the Card Account. Any payment
you make in the Card Currency will be credited
to the Card Account only on the date on which
we receive the required funds for value in our
books. Whenever a payment is received in any
other currency, such a payment shall be credited
after the date when the payment is converted to
the Card Currency, or when the relevant funds
have been received for value by us in Qatar and
credited to the Card Account.
m) You shall pay additional Charges in the
amounts, which we may prescribe immediately
upon request, for the provision of copies of sales/
cash advance receipts, Statements of Account,
which you may request, and any further service
we may provide from time to time.
n) If you dispute a Card Transaction and it is
subsequently proven to have been originated by
you, we will charge back the original amount of
the Card Transaction when it took place and any
other fee related/cost incurred due to this.
o) Our acceptance of late or partial payment,
cheques or money orders shall not prevent
us from enforcing our rights to collect the
full amount due from you, or constitute an
amendment to these Terms and Conditions.
p) You agree that if any sum shall be due from
you to us at any time under the Card Account,
or if you shall be liable to us on any banking
account or any other account, current or
otherwise, in any manner or if you are in default
in the provisions of such accounts or in any
other banking facilities granted by us to you, the
whole outstanding balance on your account shall
become immediately due and payable and we
may debit any account maintained by you with
us to recover such outstanding.
q) Any cheque deposit shall be acceptable for
collection and the proceeds shall not be available,
until the cheque has been cleared and the proceeds
paid to us by the paying bank. Any cash deposit
may only be regarded as having been received by
us upon our receipt or crediting the same to the
Card Account. Any fees and Charges related to
cash deposits or cheque collection / clearance will
be borne by you.
r) We may at any time demand that you deposit
and/or pledge cash collateral in our favour for
a specified amount not exceeding the Card
Limit, even if such a cheque or cash collateral
were not demanded when the Card was issued.
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If we make such a demand, you shall be treated
as having authorised us to insert the date on the
cheque and present it for payment on the inserted
date against any amount due to us. In case the
deposited cheque exceeds the outstanding
amount and it is cashed, the surplus amount will
be refunded to you.
s) If you choose to settle by way of direct debit, the
percentage of the total amount due specified by
you when applying for the Card will be debited
to your bank account on or immediately after
the Payment Due Date. Where a sufficient credit
balance is not maintained, we may cancel the
Card and charge any relevant fee.
t) You may choose to effect payment from your
account with us via Call Centre. We shall not be
liable for any loss or delay caused by the use of
Call Centre.
u) You may not transfer funds from one Card
Account to another in settlement of the debit
balance of one Card Account, except with our
prior approval.
v) We will credit the Card Account with the
amount of any refund only upon receipt of a
properly issued credit voucher from the member
establishment.
w) Our records of any Card Transaction or otherwise
relating to your Card Account shall constitute
evidence of the transaction and we may use any
such information as evidence in court.

18.4 Fees and Charges :
a) The Bank may apply a joining fee when the Card
is first issued as well as a renewal fee when the
Card is renewed annually.
b) If the Card is replaced due to loss or theft, a
replacement charge will be posted to the Card
Account.
c) A re-issue fee maybe charged to the Card
Account if the Card is re issued due to the need
to reissue the PIN or if the Card is damaged.
d) A renewal fee will be charged to the Card
Account even if the Card has been cancelled,
with no intention to be renewed, as a result of late
a payment meaning there is still an outstanding
balance at the expiry date of the Card.
e) Any expenses or fees incurred for the recovery
of unpaid payment requests will be charged to
the account of the Cardholder.
f) Any Cardholder who is advised to pay and
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fails to do so within the period prescribed by
the Bank shall suffer the withdrawal of his/her
principal and Supplementary Cards.

18.5 Supplementary Cardholder :
a) We may issue a Supplementary Card to an
individual nominated by you who is minimum
eighteen (18) years of age, a member of your
immediate family and approved by us. This shall
be subject to the Supplementary Cardholder
signing the relevant application form and Terms
and Conditions, as we may deem necessary.
b) These Terms and Conditions shall apply to the
Supplementary Cardholder. Every Supplementary
Cardholder shall be jointly and severally liable
with you for all Charges and all Card Transactions
generated by the use of the primary Cardholder
as well as the Supplementary Card. We may
commence an action or proceedings against you
or the Supplementary Cardholder or both of you.
c) The validity of the Supplementary Card is
dependent on the validity of the primary Card.
The termination of the Supplementary Card for
whatever reason shall not terminate the primary
Card or your agreement with us for your Card.
d) Your and the Supplementary Cardholder’s
undertakings, liabilities and obligations to us and
our rights shall not be affected in any way by any
dispute, counterclaim or right of set-off, which
you and the Supplementary Cardholder may have
against each other.
e) You agree to pay to us the amount of any loss,
liability, costs and expenses, which we may suffer
as a result of any legal disability, or incapacity of
the Supplementary Cardholder or any breach of
these Terms and Conditions by the Supplementary
Cardholder.
f) Supplementary Card Limit is included in the
primary Card Limit and primary Cardholder is
responsible with Supplementary Cardholder for
settlement for the entire spend on both the Cards.

18.6 Card and PIN loss :
a) If the Card is lost or stolen or the PIN is disclosed
to any person, you shall immediately notify us
on +974-8008555 or +974 44100888 (if calling
internationally) and the Police of the country
where such loss or theft or disclosure occurred.
Such notification shall be followed by signed

written confirmation or email through Internet
banking within 48 hours of receipt of notice. Until
receipt of such confirmation, you will be liable
for all Card Transactions. You also undertake to
ensure all necessary steps to assist us in recovering
the missing Card.
b) You shall be and remain fully liable to pay to us
any debit to the Card Account arising from any
Card Transactions by any person, whether with
or without your knowledge and irrespective of
whether they were authorised by you or not.
c) We may issue a replacement for any lost or stolen
Card subject to these or such other Terms and
Conditions as we may consider appropriate and
at a fee determined by us from time to time.
d) If you recover the lost or stolen Card, you must
immediately cut it in half and return it to us
without using it.
e) As the Cardholder you will exercise all possible
care to ensure the safety of the Card and will
prevent the PIN becoming known to any other
person. The confirmation of the PIN must
therefore be destroyed immediately after receipt.
Any record of the PIN must be unidentifiable as
such and kept entirely separate from the Card.
The Cardholder will not disclose the Card
number (embossed on the Card) to any third
party. The Bank will not be liable for ATM
failure or malfunction and whether or not it
affects the ability of the Customer to use the
Card.
f) You may not use the PIN after notifying us of its
disclosure to any person.

18.7 Termination:
a) You may at any time notify us of your intention to
close the Card Account and terminate the use of
all Cards issued to you and to any Supplementary
Cardholder, by giving us notice in writing and
returning to us all such Cards cut in half. The
Card Account shall be closed only after you have
paid in full all Charges and amounts due under the
Card Account and a period of not less than fortyfive (45) calendar days has transpired from the
date the Card was returned to the Bank.
b) All amounts outstanding on a Card Account,
together with the amount incurred by the use of
the Card, but not yet charged to the Card Account,
shall be payable immediately in full upon
termination of the use of the Card.

c) If a Supplementary Cardholder terminates the
use of the Supplementary Card, you and the
Supplementary Cardholder shall be and shall
continue to be jointly and severally liable to us
for all Charges and other amounts due under
these Terms and Conditions, except that the
Supplementary Cardholder whose Card has
terminated shall not be liable for Charges and
other liabilities incurred by you, and any other
Supplementary Cardholder (if any) after our
receipt of the terminated Supplementary Card cut
in half.
d) We may at any time and without prior notice
recall the Card and terminate or suspend your
right to use it. You shall immediately after such
recall return to us the Card cut in half and pay in
full all Charges and amounts due on your Card
Account.
e) We shall terminate the use of the Card without
notice upon your death, bankruptcy or insolvency
or in any situation that the Bank deems
appropriate. The Bank reserves the right to
recover any outstanding amount from their heirs
or attorneys.
f) You shall be responsible for setting off outstanding
balances on the Card Account, and shall pay
us all expenses and costs that we may incur in
recovering such balances.
g) We shall not be liable to refund the joining fee,
monthly fee, annual fee or any other applicable fee
or any part of such fee on the termination of the
Card Account.
h) Upon cancellation of the use of the Card, any
Security held by us shall be held for a period of
a maximum of sixty (60) calendar days following
the cancellation and/or return of the Card, whether
cancelled by you or us.

18.8 Exclusion of Liability :
a) We shall not be liable for any loss or damage
howsoever incurred or suffered by you by reason
of us or a Merchant or any bank or financial
institution or any ATM or other party refusing
to allow a Card Transaction, or accept the Card
or the Card number or the PIN or to extend or
provide a Cash Advance up to the credit limit or at
all.
b) We shall not be responsible for the refusal by
any Merchant or member institution of VISA
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International to honour or accept the Card or for
any defect or deficiency in the goods or services
supplied to you by any Merchant or, where
applicable, for any breach or non performance by
a Merchant of a Card Transaction.
c) If there is a dispute between you and us, a
Merchant, a bank or financial institution or
any other person, your liability to us shall not
in any way be affected by such dispute or any
counterclaim or right of set-off which you may
have against us, such Merchant, or other bank or
financial institution or person.
d) We shall not be liable for any disputes brought
to our notice by you after thirty (30) calendar
days from the date of the relevant Statement of
Account.
e) We shall not be liable in any way to you for any loss
or damage of whatever nature, due to or arising
from any disruption or failure or defect in any
ATM or machine or terminal or communication
system or facilities or data processing system
or transmission link or any industrial or other
dispute or anything or cause, whether beyond our
control or otherwise.

18.9 Disclosure of Information:
a) You irrevocably authorise and permit us to
disclose and furnish such information that
we deem fit concerning you and your affairs
including but not limited to the Card Account to
our associates, branches, assignees, agents, or
other parties.
b) We may check your credit standing at any times as
and when we deem fit without reference to you.

18.10 Notices :
a) You must promptly notify us in writing of any
changes in your name, employment or business
and address (email and/or office or residential).
b) Should you be away from the State of Qatar for
more than a month, you must settle the Credit
Card Account in full seven (7) calendar days prior
to departure.
c) If you leave the State of Qatar to take up residence
elsewhere, the Card (including any Supplementary
Card) must be returned to us cut in half forty-five
(45) calendar days prior to your departure and its/
their use shall be deemed to be terminated.
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d) All demands, notices and other communications
sent under these terms and conditions to you and
any Supplementary Cardholder shall be deemed
to have been sent to both.
e) Instructions sent to us from you by facsimile
transmission or through the Bank net shall be
considered valid and binding on you and we may
act upon instructions received by those means.
f) All communications, Cards, notices, Statements
of Account, demands or other documents under
these Terms and Conditions may be delivered
personally to you or sent by post or email to
the last known address which you notified us
at your sole risk. Each such communication or
other material shall be deemed to have been
received and served on you on the day of delivery,
if delivered personally or via email and two
Business Days after posting, if sent by post.

18.11 General Conditions relating to
Charge and Credit Cards:
a) You undertake to pay to us the amount of any
loss or damage which our directors, officers and
employees, or we may suffer by reason of these
Terms and Conditions or by breach of them by
you, or arising in any way in connection with your
Card Account. If caused by your negligence we
may debit all such amounts to your Card Account.
b) In addition to any other right we may have either
under these Terms and Conditions or in law, we
may at any time and without notice consolidate
and combine all accounts which you hold
with us, either individually or jointly or with
a Supplementary Cardholder, and set-off and
transfer any sums held in any such account in
satisfaction of any other sums due to us. We may
do so wherever such accounts are situated and in
whatever currency they are situated at our then
prevailing exchange rates.
c) We may from time to time with notice to you
change these Terms and Conditions. The retention
or use by you of the Card shall be treated as
acceptance of any such change. If you do not
accept any change, you may close the Card
Account and clauses relating to termination of
these Terms and Conditions shall apply.
d) We shall have no liability to you in respect of any
facilities or benefits which we may make available
to you, which do not form part of these Terms and

Conditions. We may withdraw such facilities and
benefits at any time without notice.
e) The benefits offered with the Bank credit Cards
are provided purely at the discretion of the
Bank. The Bank takes no responsibility for any
liabilities incurred by the Customer on account of
these or any other benefits/services provided with
the Bank credit Cards.
f) Pricing is subject to the Bank’s discretion and can
be changed at any time without prior notice.

18.12 Clauses Specific to Credit Cards :
a) The Bank approves the Credit Card Limit (In
compliance with Bank’s policy and Qatar Central
Bank’s regulations) based on the Islamic concept
of “Qard Al Hasan” and “Ujrah”.
b) You agree to pay to us a non-refundable monthly
fee in the amount we may prescribe, and any other
fee levied by the Bank. You shall also, at our
request, pay us a handling fee for the issue of a
replacement Card. The Bank at its own discretion
may waive monthly fees if the customer has
settled the outstanding balance in full.
c) The Bank reserves the right to charge you fees on
any late payments you make, and we will channel
a portion of the late fee amounts collected from
you to the charity fund maintained by the Bank.
d) We may at our discretion vary the method of
calculation of the monthly fees, handling charges,
additional charges or any other charges, due to
any changes in extrinsic and intrinsic cost/fee
structure as well as the period of time within
which these fees and charges are payable. None
of the fees payable to us under these terms and
conditions are refundable.

19. Other General Terms and
Conditions :
19.1 The Bank shall, to the extent required any
law or regulator, have the right to respond to all
queries of other banks concerning the Account(s)
without reference to the Account holder. The
Customer authorises the Bank to get any official
information from any entity in order to update its
data, without any liability on behalf of Bank or
that entity.
19.2 All accounts opened in the books of Barwa
Bank are subject to the local and international

regulations aimed at preventing and countering
the account or transactions passing through the
account from Facilitating Terrorism and/or being
used for Money Laundering.
19.3 In case of the death of the Customer, their
Account shall be frozen and no funds in their
name with the Bank shall be released to the heirs
or their attorneys unless a formal order by the
competent court is addressed to the Bank to this
effect, and the Bank shall only be responsible
from the date on which it has been notified about
the death.
19.4 In case the company becomes bankrupt or any
event or series of events occurs which has or may
have an adverse effect on the company’s ability to
comply with its obligations to the Bank under this
Agreement, the Account shall be frozen until the
receipt of the court order.
19.5 The Bank shall not open a current account for
minors but may open a saving/investment deposit
account for minors under the signature of their
father or a guardian until the minor comes of legal
age, then they shall be entitled to receive their
funds and operate their account by themselves
without the permission of their guardian(s). In
case of a minor under guardianship, a decision
or judgment of the competent court for lifting the
guardianship must be obtained to enable them to
operate the account. Minors’ accounts are subject
to the Islamic Shari’ah principles and the Civil
Code No. 22 of the Year 2004, and the Law No.
40 of the Year 2004 concerning guardianship
over minors’ funds.
19.6 Conditions relating to current/call/investment
deposit accounts shall apply on the accounts of
the juridical entities (company / establishment /
organization / clubs / associations and the like),
and shall form an integral part of the conditions
that identify the judicial entities as well as the
conditions of the judicial entities.
19.7 The Bank may close the Customer’s Account
at any time without giving reasons or notifying
the Customer and in this case the Bank’s
responsibility shall end by issuing a cheque for the
Account’s balance to the Customer and sending
it by mail to the Customer‘s address, and the
Customer shall pay the amount due to the Bank
upon receiving the Bank’s advice of its intention
to close the Customer’s indebted Account.
19.8 The Bank will regularly review the status
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of its relationship with its Customers. Where
no Customer originated Account activity has
occurred on any of the Accounts associated with
the Customer, the Customer relationship shall
be defined as dormant. In the case of a saving
account, the account will be considered dormant
after a period of two calendar years without
activity and one calendar year for current account.
The term deposit account will be considered
dormant after five calendar years without activity.
The Bank will continue to make every effort to
contact the Customer, however, any unclaimed
amounts, together with the details of the customer
will be transferred to the General Authority of
Minors Affairs of the State of Qatar after a period
of (10) ten calendar years from the date of the last
Customer originated transaction, in compliance
with Qatar Central Bank instructions.
19.9 The Customer shall be responsible for paying
the Zakat due on his/her/their funds unless he/
she/they authorise the Bank in writing to pay it on
his/her/their behalf.
19.10 The Bank has the right to destroy the cheque
books/Cards/PIN mailers if they have not been
collected by the Customer (as the case may be)
within one calendar month (at the most) from
the issuance date thereof and the Customer shall
submit a new application for re-issuance of any of
these items and pay the relevant Charges.
19.11 The Bank reserves the right to vary these
terms and conditions from time to time. All
such variations will be available on the website
and by notifying the Customer through a general
notice to be displayed at the Bank’s branches and
the Customer shall be, thereafter, bound by such
amendments. Deposit agreements (saving/call/
investment deposits), shall not be amended during
their validity without notifying the Customer
through a general notice to be displayed at the
Bank branches. If the Bank does not receive
an objection from the Customer during fifteen
(15) calendar days, then the Customer shall be
considered to have accepted such amendment.
The amendment shall be effective on the renewal
of the deposit if the Bank notifies the Customer
of such amendment before the expiry of its term.
19.12 If the Bank does not at any time exercise
or enforce (in whole or in part) the full
implementation of any clause or obligation set
out in these terms and conditions or if the Bank
delays the implementation thereof, the same
shall not be considered to be a waiver of its right
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or abandonment of the full implementation at a
subsequent time. No waiver of any of these Terms
and Conditions or a breach of them shall be given
unless in writing and shall not operate as a waiver
of any other requirement or breach of these Terms
and Conditions.
19.13 The Bank’s records and documents shall be
considered as evidence of the correctness of the
Customer’s balance. If, however, the contrary is
claimed, for instance in the case of manifest error,
the burden of proof shall lie with the Customer.
19.14 The Bank shall have the right to invest the
credit balance in the current account and the
remaining part of the savings account, call
deposits and investment deposits not sharing
in Mudaraba Pool and the Bank shall bear the
results of such investments.
19.15 The Customer shall not assign or charge the
funds held in her/his/their accounts to any other
person by way of Security, without the Bank’s
written consent.
19.16 The Bank may from time to time at its
option open any further personal/impersonal
accounts(s) in any currency if deemed necessary
and advantageous to control, monitor, segregate
and/or separate some transactions from others
where the Bank has a financial or other interest
whatsoever. Such account(s) when opened shall
also be governed by the terms and conditions
mentioned herein and the Bank shall be
considered to hold lawful authority in advance
to do so, without requiring additional account
opening forms to be signed by the Customer.
19.17 The Bank may invite customers to use or
become members of premium branded services,
subject to meeting qualification criteria. Similarly
where a customer stops meeting the qualifying
criteria or the qualifying criteria has changed
and the customer has failed to meet the new
criteria after being given notice of the change,
the bank reserves the right to request the return
of premium branded material, including but not
limited to Cheque books, Debit Cards, Credit
Cards, in replacement for alternative material
applicable to the revised service offering.
19.18 We may appoint an agent to collect any
sum due from you to us under these Terms and
Conditions.
19.19 These Terms and Conditions are binding on
you personally and you may not assign your rights
and obligations to any other person. The Bank
may sub-contract and employ agents to carry out

any of its obligations under this contract.
19.20 You agree to sign and deliver to us such further
documents as we may request from time to time.
19.21 If any one of these Terms and Conditions is or
becomes illegal or unenforceable, the remaining
terms and conditions shall continue in full force
and effect.

20. Applicable Laws and Jurisdiction:

23. Acceptance of the Terms and
Conditions:
These Terms and Conditions will apply to all
accounts currently opened or will be opened in the
future by the Customer with the Bank. Pursuant to
Qatar Central Bank requirements, the Customer
shall be registered for SMS banking as provided by
the Bank linked to its mobile number.

These Terms and Conditions, and all relating
matters are subject to the provision of the Noble
Islamic Shari’ah, advisory opinions (Fatwas) made
by Shari’ah and Fatwa Supervisory Board of the
Bank and the Articles of Association of the Bank as
well as the Laws of the State of Qatar to the extent
that it does not conflict with the principles of Islamic
Shari’ah. You and we submit to the non-exclusive
jurisdiction of the courts of the State of Qatar. Such
submission shall not restrict our rights to bring
proceedings against you in any other jurisdiction.

21. Anti-money Laundering:
Account opening and availing of banking services/
Account opening and availing of banking services/
facilities offered by the Bank is subject to all
information requested by the Bank and required in
accordance with Qatar Central Bank anti-money
laundering and financing terrorism regulations
and the Bank regulations being provided by the
Customer ; if the information criteria are not met
or information provided proves to be in correct
or fraudulent the Bank under no obligation to,
and has the right to refuse to offer any services/
facilities to the Customer. In the event of suspicion
arising concerning the Customer’s involvement
in money laundering, terrorism financing or other
illegal activities, Qatar Central Bank shall be
notified accordingly of all such suspicion and the
Bank may be required by Qatar Central Bank to set
aside funds transferred to or held in the Customer’s
Account

22. These Terms and conditions are
written in Arabic and English
languages. In case of disputes, the
Arabic version shall prevail.
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