
Indemnity for Instructions via Electronic Channels

تفويض وتعويض بخصوص التعليمات الصادرة عبر القنوات اإللكترونية

:Branchالفرع: :Dateالتاريخ:

تنطبق على جميع الحسابات تحت رقم
تعريف المتعامل الخاص بي المذكور أعاله

Apply to all accounts under my
Customer ID number mentioned above

:Apply to the following accounts onlyتنطبق على الحسابات اآلتية فقط:

Al Hilal Bank
United Arab Emirates

مصرف الهالل
اإلمارات العربية المتحدة

Customer
ID number Customer name

Mobile number
registered with the Bank: Email address registered with the Bank:

Tick as applicable الرجاء التأشير حسب الحالة
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Account no.: رقم الحساب: Title: اسم الحساب:

I/We hereby represent and declare that the I/we will be giving  
instructions to you by facsimile/telephone/scanned image attached 
to an e-mail communication. In this regard, I/we hereby declare, 
represent, warrant and authorise as follows:

I/We hereby request and authorise you to rely upon, act on any and all 
banking instructions on the above account(s), which you may accept to 
process regardless of the value of the transaction involved and not 
withstanding any error or misunderstanding or lack of clarity in the terms of 
such communication which may from time to time be, or purported to be 
communicated/given by me/us or on my/our behalf to you by facsimile 
transmission or signed scanned images attached to an e-mail or telephone.

I/We confirm that such instructions as defined above be considered 
genuine, authorised, true and accurate and that you will not be required to 
enquire as to the circumstances, the authority or identity of the sender/giver 
or to obtain any further confirmation of the instructions, but that you 
reserve the right at your sole discretion to do so or not to act upon          
such instructions.

I/We hereby acknowledge that I am/we are fully aware and cognizant of the 
various risks (e.g. technical forgery, programming of bogus fax numbers or 

e-mail address) inherent and associated with communicating instructions to

you by facsimile/telephone/scanned image attached to an e-mail and 

أفيــد وأعلــن/ نفيــد ونعلــن رغبتــي/ رغبتنــا فــي إصــدار تعليمــات إليكــم عبــر الفاكــس/ 
الهاتــف/ المســتندات الممســوحة ضوئيــًا والمرســلة عبــر البريــد اإللكترونــي، وبهــذا 

الخصوص أعلن وأفيد وأضمن وأصرح/ نعلن ونفيد ونضمن ونصرح باآلتي: 

ــاًء علــى أٍي مــن  أطلــب منكــم وأفوضكــم/ نطلــب منكــم ونفوضكــم االعتمــاد والتصــرف بن
وكافة التعليمات المصرفية الصادرة بخصوص الحساب أو الحسابات المذكورة أعاله، 

والتــي قــد تقبلــون إجراءهــا بصــرف النظــر عــن قيمــة المعاملــة المعنيــة، وبالرغــم مــن أي خطــأ 
أو فهــم خاطــئ أو عــدم وضــوح أحــكام تلــك المراســالت التــي قــد يتــم إرســالها مــن وقــت إلــى 
آخــر أو يزمــع إرســالها / إصدارهــا بواســطتي أو بالنيابــة عنــي/ عنــا إليكــم عبــر الفاكــس أو عبــر 

مستندات ممسوحة ضوئيا موقعة ومرسلة عبر البريد اإللكتروني أو عبر الهاتف.

بهــا  ومصرحــًا  حقيقيــًة  تعتبــر  أعــاله  محــددة  هــي  كمــا  التعليمــات  تلــك  أن  نؤكــد  أؤكــد/ 
وصحيحــة ودقيقــة دون أن  يكــون مــن المطلــوب منكــم االستفســار عــن أو التحقــق مــن 
ظــروف أو صالحيــة أو هويــة المرســل / المصــدر لهــا  أو الحصــول علــى مزيــد مــن التأكيــدات 
لتلــك التعليمــات، ولكنكــم تحتفظــون بحــق التصــرف أو عــدم التصــرف طبقــًا لهــذه التعليمــات 

حسب تقديركم المطلق.

أقــر/ نقــر بموجبــه صراحــة بأننــي/ بأننــا علــى علــم تــام ودرايــة كاملــة بمختلــف المخاطــر (مثــل: 
التزويــر التقنــي أو برمجــة أرقــام فاكــس مزيفــة أو عناويــن بريــد إلكترونيــة وهميــة) الناشــئة عــن 
والمرتبطــة بإصــدار التعليمــات إليكــم عبــر الفاكــس/ الهاتــف/ المســتندات الممســوحة ضوئيــًا 

والمرسلة عبر البريد اإللكتروني، ومختلف األنشطة االحتيالية 
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رقم تعريف
المتعامل اسم المتعامل

الهاتف المتحرك
المسجل لدى المصرف: البريد اإللكتروني المسجل لدى المصرف:
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various fraudulent activities arising from and out of such transmissions or 
communications and am/are fully prepared to accept such risks and you 
shall not assume responsibility for any related risks.

I/We understand that each instruction given through facsimile, scanned 
image or telephone is conclusively considered and will be treated as 
genuine. Therefore, I/we would not be forwarding the original instructions 
to the Bank. However, if I/we do mistakenly forward the original document 
to the Bank and the Bank acts on it, I/we shall not hold the Bank 
responsible in any manner and undertake to bear any loss, expense etc. 
which may accrue as a result. 

No unauthorised person will have access to my/our facsimile machines, 
electronic mails, computers or telephones other than me/our authorised 
signatories and I/we will take all the necessary care to enforce this 
undertaking and I/we will be responsible and liable for any misuse of 
my/our facsimile machines electronic mails, computers or telephones by 
unauthorized persons.

You are authorised to charge and/or debit my/our above account for any 
payments you make and/or expenses you may incur as a result of such 
facsimile/scanned image attached to an e-mail/ telephone instruction.

In consideration of your acceding to my/our request and accepting 
instructions by facsimile/scanned image attached to an e-mail/ telephone as 
above, I/we hereby confirm, agree and undertake the following:

الناشــئة عــن عمليــات اإلرســال أو االتصــال، وبأنــي مســتعد/ بأننــا مســتعدون بالكامــل لقبــول 
تلك المخاطر وقبول أنكم ال تتحملون أي مسؤولية عن هذه المخاطر. 

أدرك/نــدرك أن كل مــن التعليمــات الصــادرة عبــر الفاكــس أو المســتندات الممســوحة ضوئيــًا 
أو عبــر الهاتــف تعتبــر وُتعاَمــل بشــكل حاســم ونهائــي علــى أنهــا صحيحــة وحقيقيــة، وبنــاًء عليــه 
لــن أقــوم/ نقــوم بإرســال نســخ أصليــة مــن التعليمــات إلــى مصــرف الهــالل إال أنــه فــي حالــة 
ــا بإرســال المســتند األصلــي بالخطــأ إلــى المصــرف وقــام المصــرف بالتصــرف  قيامــي/ قيامن
بنــاًء علــى ذلــك المســتند األصلــي، فإننــي لــن أحمــل/ فإننــا لــن نحمــل المصــرف أي مســؤولية 
بــأي طريقــة كانــت عــن ذلــك، وأتعهــد/ نتعهــد بتحمــل أي خســائر ومصاريــف وغيرهــا قــد نتشــأ 

نتيجة لذلك.

لــن يكــون ألي شــخص إمكانيــة الوصــول إلــى أجهــزة الفاكــس والبريــد اإللكترونــي وأجهــزة 
بالتوقيــع  المفوضيــن  األشــخاص  بخــالف  بنــا  بــي/  الخاصــة  الهواتــف  أو  اآللــي  الحاســب 
بواســطتي/ بواســطتنا، وإننــي/ إننــا ســنبذل العنايــة الالزمــة إلنفــاذ هــذا التعهــد وســوف 
أتحمــل / نتحمــل المســؤولية عــن أي إســاءة اســتخدام ألجهــزة الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي 

أو الحاسب اآللي أو الهواتف الخاصة بي/ بنا بواسطة أي أشخاص غير مصرح لهم.

أنكــم مفوضــون بالخصــم مــن حســابي/ حســابنا المذكــور أعــاله أي دفعــة تســددونها و/أو 
مصاريــف تدفعونهــا نتيجــة لتلــك التعليمــات الصــادرة عبــر الفاكــس/ المســتندات الممســوحة 

ضوئيًا والمرسلة عبر البريد اإللكتروني/ الهاتف.

ــر الفاكــس/ المســتندات الممســوحة  ــا وقبــول التعليمــات عب مقابــل قبولكــم لطلبــي/ طلبن
ضوئيــًا المرســلة عبــر البريــد اإللكترونــي/ الهاتــف بالطريقــة المذكــورة أعــاله، أؤكــد وأوافــق 

وأتعهد / نؤكد ونوافق ونتعهد بما يأتي:

I/We acknowledge responsibility for all instructions sent by the said 
means by myself/my POA or Authorised Signatories and agree that you 
shall have no liability for any loss or damage to me/ourselves or any 
third party, resulting from the use or misuse of the service and that 
you shall be entitled to rely on the instructions so received in good 
faith as having been transmitted from myself/ourselves.

To protect, defend, hold harmless and keep you and your 
shareholders, directors, officers and employees at all times fully and 
effectually indemnified against all losses, demands, damages, claims, 
liabilities, obligations, penalties, actions, causes of action, proceedings, 
judgments, suits, costs and expenses, of any kind or nature 
whatsoever and howsoever arising, which are imposed or that may be 
imposed on, incurred or that may be incurred, asserted or which may 
be asserted against, suffered or that may be suffered by you or be 
required to pay by reason of or as a result of or arising directly or 
indirectly out of your compliance with my/our aforesaid request and 
authorisation/instructions.

I/We hereby fully, irrevocably and forever waive, release, discharge, 
relinquish you from any and all claims, obligations and rights 
whatsoever and howsoever arising, that I/we may have against you (if 
any) which arises or may arise as a result of or based on any existing 
laws, rules, regulations with regard to whatever mentioned in this 
authority and indemnity as I/we request and authorise you as above to 
induce you to accept such request and authorisation/instructions 
through facsimile/scanned image attached to an e-mail/telephone.

The terms of this authority and indemnity shall remain in force and effect 
unless and until you decide to terminate this service and/or you receive 
from me/us not less than ten (10) business days prior original notice of 
termination. The undertakings herein shall service any termination of this 
authority and indemnity.

This authority and indemnity shall be governed by, and construed in 
accordance with the federal and emirate laws of the United Arab Emirates, 
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أقــر بمســؤوليتي / نقــر بمســؤوليتنا عــن كافــة التعليمــات المرســلة عبــر الوســائط 
المذكــورة أعــاله بواســطتي/ بواســطتنا أو بواســطة وكيلــي / وكيلنــا أو األشــخاص 
ــا، وأوافــق/ نوافــق علــى عــدم تحملكــم أي  ــة عنــي/ عن ــع بالنياب ــن بالتوقي المفوضي
مســؤولية عــن أي خســائر أو أضــرار قــد تلحــق بــي/ بنــا أو بــأي طــرف ثالــث بســبب 
اســتخدام أو إســاءة اســتخدام هــذه الخدمــة، ويحــق لكــم االعتمــاد علــى التعليمــات 

المستلمة بهذه الطريقة بحسن نية على أنها مرسلة بواسطتي / بواسطتنا. 

بــدرء الضــرر عــن المصــرف (وأعضــاء مجلــس إدارتــه، ومســؤوليه، وموظفيــه، ووكالئــه) 
الخســائر  كافــة  عــن  وفعــال  كامــل  بشــكل  وتعويضهــم  األوقــات  ســائر  فــي 
والمطالبــات واألضــرار والطلبــات والدعــاوى والمســؤوليات وااللتزامــات والغرامــات 
الفعليــة واإلجــراءات واألحــكام والقضايــا والمصاريــف والتكاليــف أيــًا كان نوعهــا أو 
يتــم  أو  أو يتكبدهــا  تفــرض  القانــون، والتــي  بــه  إلــى أقصــى حــد يســمح  طبيعتهــا 
التزامكــم بطلبــي  عــن  تنشــأ  أو  كانــت  بــأّي طريقــة مهمــا  المصــرف  اتخاذهــا ضــد 
وتفويضــي وتعليماتــي / طلبنــا وتفويضنــا وتعليماتنــا المذكــورة ســابقا، أو الترتيبــات 

والتعامالت المبينة عليها. 

أننــي أتنــازل عــن وأعفيكــم وأبرئكــم / أننــا نتنــازل عــن ونعفيكــم ونبرئكــم  بصفــة نهائيــة 
ال رجعــة عنهــا مــن كافــة المطالبــات والمســؤوليات وااللتزامــات والحقــوق مهمــا 
كانــت وكيفمــا نشــأت والتــي قــد تترتــب لــي / لنــا ضدكــم (إن وجــدت) علــى أســاس أو 
نتيجــة أي قوانيــن أو قواعــد أو أنظمــة قائمــة بخصــوص كل مــا هــو مذكــور فــي 
منكــم         نطلــب  وأفوضكــم/  منكــم  أطلــب  إذ  هــذا،  والتعويــض  التفويــض  خطــاب 
ونفوضكــم بالطريقــة المذكــورة أعــاله لحثكــم علــى قبــول هــذا الطلــب والتفويــض/ 
البريــد  الممســوحة ضوئيــًا والمرســلة عبــر  المســتندات  الفاكــس /  التعليمــات عبــر 

اإللكتروني / الهاتف.

ــم تقــرروا إنهــاء  ــر مــا ل تظــل أحــكام خطــاب التفويــض والتعويــض هــذا ســارية المفعــول واألث
هــذه الخدمــة و/أو  مــا لــم تســتلموا منــي/ منــا نســخة أصليــة مــن إشــعار باإللغــاء قبــل مــا ال 
يقــل عــن عشــرة (10) أيــام عمــل. وتطبــق جميــع التعهــدات المذكــورة فــي هــذا الخطــاب عنــد 

أي إلغاء لخطاب التفويض والتعويض هذا.

لدولــة  االتحاديــة  للقوانيــن  ويفســر وفقــًا  إلــى  هــذا  والتعويــض  التفويــض  يخضــع خطــاب 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والقوانيــن المحليــة لــكل مــن إمــارات الدولــة، وأخضــع / نخضــع 

بموجبــه إلــى االختصــاص القضائــي للمحاكــم المدنيــة االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة ومحاكــم مركــز دبــي المالــي الدولــي التــي يكــون لهــا االختصــاص القضائــي غيــر 

الحصري لنظر وتسوية أي نزاع قد ينشأ عن خطاب التفويض والتعويض هذا.

إذا رغبتــم فــي التحقــق مــن صحــة التعليمــات الــواردة عبــر الفاكــس/ المســتندات الممســوحة 
ضوئيــًا والمرســلة عبــر البريــد اإللكترونــي/ الهاتــف فــي أي وقــت وحســب تقديركــم المطلــق 
/ يمكنكــم االتصــال باألشــخاص المســجلة أرقــام هواتفهــم لــدى المصــرف لهــذا الغــرض، 
وأفهــم / نفهــم أنــه فــي حالــة قيامكــم بذلــك االتصــال وإخفاقكــم فــي التأكــد مــن صحــة 
التعليمــات، فإنــه يحــق لكــم حســب تقديركــم المطلــق القيــام أوعــدم القيــام بتنفيــذ المعاملــة 

المعينة.

األشــخاص  فــي  تغييــر  أي  حــدوث  عنــد  االتفاقيــة  هــذه  توقيــع  بإعــادة  نتعهــد   / أتعهــد 
المفوضيــن بالتوقيــع فــي الحســاب المذكــور/ الحســابات المذكــورة أعــاله أو عنــد رغبــة أي 
مــن المفوضيــن بالتوقيــع فــي تغييــر نمــوذج التوقيــع المســجل لديكــم، وفــي حالــة إخفاقــي / 
التعليمــات  أســاس  علــى  الخدمــة  عــرض  فــي  واســتمراركم  التغييــر  تنفيــذ  فــي  إخفاقنــا 
الموجــودة لديكــم، فإنــي لــن أحملكــم / إننــا لــن نحملكــم المســؤولية عــن أي خســائر وتكاليــف 

قد تستحق لنا نتيجة إلهمالنا.

اســتخدام                        القانوينــة  الوكالــة  لحامــل  يحــق  أنــه  ونتعهــد  نــدرك  وأتعهــد/  أدرك 
هذه التسهيالت.
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Authorised signatory (ies) of the account(s): المفوض/ المفوضون بالتوقيع عن الحساب/ الحسابات:

Name

االسم
Signature

التوقيع
Passport / ID No.

رقم جواز السفر/ الهوية

1

2

3

For Bank Use Only الستخدام المصرف فقط

I verify the following:

The above named person(s) placed his/her/their signature(s) in my presence on

Name: Signature:

The instructions recorded on: a) Registered Fax/E-mail/Cell Phone
b) Operating instructions for the account(s) in the system
c) The instruction uploaded on FileNet

Approve to proceed

      Approved:
      Rejected; Justification:

and I/we hereby submit to the jurisdiction of Federal civil courts of the 
United Arab Emirates, and the courts of the Dubai International Financial 
Centre that shall have non exclusive jurisdiction to hear and resolve any 
dispute that arises or might arise from this authority and indemnity.

If you wish to verify the authenticity of the facsimile/ scanned image 
attached to an e-mail/telephone instructions at any time and at your sole 
discretion, you may contact the persons at the telephone numbers 
registered with the Bank. I/We do understand that if you make such a call 
and fail to confirm authenticity of the instructions, you at your sole 
discretion have the right to decide whether to process the transaction         
or not.

I/We undertake to re-execute this agreement whenever there is a change to 
the authorised signatories to the above account(s) or when any of the 
signatories wish to change the specimen recorded with you. If I/we do fail to 
execute the change and you continue to offer the service based on the 
instructions with you, I/we shall not hold you responsible for any loss, cost 
that may accrue to us as a consequence of my/our negligence.

I/We understand and undertake that the holder of POA can utilize             
this facility.

10.

11.

12.

.10

.11

.12

ــم تقــرروا إنهــاء  ــر مــا ل تظــل أحــكام خطــاب التفويــض والتعويــض هــذا ســارية المفعــول واألث
هــذه الخدمــة و/أو  مــا لــم تســتلموا منــي/ منــا نســخة أصليــة مــن إشــعار باإللغــاء قبــل مــا ال 
يقــل عــن عشــرة (10) أيــام عمــل. وتطبــق جميــع التعهــدات المذكــورة فــي هــذا الخطــاب عنــد 

أي إلغاء لخطاب التفويض والتعويض هذا.

لدولــة  االتحاديــة  للقوانيــن  ويفســر وفقــًا  إلــى  هــذا  والتعويــض  التفويــض  يخضــع خطــاب 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والقوانيــن المحليــة لــكل مــن إمــارات الدولــة، وأخضــع / نخضــع 

بموجبــه إلــى االختصــاص القضائــي للمحاكــم المدنيــة االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة ومحاكــم مركــز دبــي المالــي الدولــي التــي يكــون لهــا االختصــاص القضائــي غيــر 

الحصري لنظر وتسوية أي نزاع قد ينشأ عن خطاب التفويض والتعويض هذا.

إذا رغبتــم فــي التحقــق مــن صحــة التعليمــات الــواردة عبــر الفاكــس/ المســتندات الممســوحة 
ضوئيــًا والمرســلة عبــر البريــد اإللكترونــي/ الهاتــف فــي أي وقــت وحســب تقديركــم المطلــق 
/ يمكنكــم االتصــال باألشــخاص المســجلة أرقــام هواتفهــم لــدى المصــرف لهــذا الغــرض، 
وأفهــم / نفهــم أنــه فــي حالــة قيامكــم بذلــك االتصــال وإخفاقكــم فــي التأكــد مــن صحــة 
التعليمــات، فإنــه يحــق لكــم حســب تقديركــم المطلــق القيــام أوعــدم القيــام بتنفيــذ المعاملــة 

المعينة.

األشــخاص  فــي  تغييــر  أي  حــدوث  عنــد  االتفاقيــة  هــذه  توقيــع  بإعــادة  نتعهــد   / أتعهــد 
المفوضيــن بالتوقيــع فــي الحســاب المذكــور/ الحســابات المذكــورة أعــاله أو عنــد رغبــة أي 
مــن المفوضيــن بالتوقيــع فــي تغييــر نمــوذج التوقيــع المســجل لديكــم، وفــي حالــة إخفاقــي / 
التعليمــات  أســاس  علــى  الخدمــة  عــرض  فــي  واســتمراركم  التغييــر  تنفيــذ  فــي  إخفاقنــا 
الموجــودة لديكــم، فإنــي لــن أحملكــم / إننــا لــن نحملكــم المســؤولية عــن أي خســائر وتكاليــف 

قد تستحق لنا نتيجة إلهمالنا.

اســتخدام                        القانوينــة  الوكالــة  لحامــل  يحــق  أنــه  ونتعهــد  نــدرك  وأتعهــد/  أدرك 
هذه التسهيالت.
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The given e-mail address is registered on T24 with the Bank. 

The given mobile number is registered with the Bank.

The signature(s) on the document match the signature on SIGCAP with the Bank.

Maker
Signature & Stamp/ Staff ID

Checker/ Approver
Signature & Stamp/ Staff ID

Original Form Received         Yes         No

In case original not received date committed by Staff ID & Name:
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