
- أقر/ نقر بموجب هذا اإلقرار  بتفويض مصرف الهالل (المشار إليه فيما يلي باسم "المصرف") بالتصرف بناًء على أي تعليمات أو مراسالت ألي غرض 
(بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، إدارة جميع حساباتي/ حساباتنا وما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية و/ أو أي تسهيالت أخرى أو إجراءات مصرفية 
مع مصرف الهالل) والتي قد يتم تقديمها أو يراد تقديمها من وقت آلخر عبر الهاتف أو الفاكس أو الرسائل النصية الهاتفية أو البريد اإللكتروني أو أي 
مع  حساباتنا  حساباتي/  حسابي/  لتشغيل  المفوضين  ذلك  في  (بما  موكلة  ثالثة  أطراف  بواسطة  أو  بواسطتنا  بواسطتي/  أخرى  إلكترونية  وسيلة 

المصرف)، من دون أي التزام على المصرف نتيجة القيام بذلك . 

- أدرك وأقر/ ندرك ونقر أن إرسال التعليمات إلى المصرف عبر الهاتف أو الفاكس أو الرسائل النصية الهاتفية أو البريد اإللكتروني أو أي وسيلة إلكترونية 
أخرى ينطوي على بعض المخاطر، وأوافق/ نوافق على تحّمل تبعات  تلك المخاطر، من دون أن يتحمل المصرف أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار 

قد تنشأ عن ذلك، ما دام أن المصرف  يتصرف بحسن نية.

- بموجب موافقة المصرف على التصرف بناًء على التعليمات والطلبات المذكورة أعاله، أوافق وأدرك وأتعهد/ نوافق وندرك ونتعهد بما يلي:

1) أن المصرف مفّوض (وليس ملزمًا) بتسجيل المحادثات الهاتفية بيني/ بيننا وبين المصرف في سجالت كتابية أو صوتية أو بأي طريقة أخرى يحددها 
المصرف، وأن هذه السجالت تعتبر نهائية وملزمة لي/ لنا، ويحق للمصرف التخلص من هذه السجالت المكتوبة أو التسجيالت الصوتية بعد انتهاء الفترة 

التي يراها المصرف مناسبة؛

2) يحق للمصرف (وليس ملزمًا) طلب أن تحتوي المعامالت أو المراسالت المذكورة أعاله على رمز تعريف أو اختبار مخصص للمصرف من وقت آلخر. 
وأتعهد/ نتعهد بضمان سرية وأمن هذا الرمز أو االختبار، وأقر/ نقر بتحمل المسؤولية عن أي استخدام غير سليم  لهذا الرمز أو االختبار؛

3) يحق للمصرف،  وفقًا للظروف التي يحددها، أن يطلب تأكيدًا ألي من التعليمات أو المراسالت المذكورة أعاله بالصيغة التي يحددها؛

4) يحق للمصرف، وفقًا لتقديره المطلق و دون إشعار مسبق، رفض التصرف أو التأخر في التصرف  بموجب  أي من التعليمات أو المراسالت المذكورة 
أعاله، تحت أي ظرف من الظروف حسب ما يراه مناسبًا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تأّخر أو عدم وجود الرمز أو االختبار أو أي وسيلة تأكيد 
أو  التعليمات  من  التخلص  طريقة  تحديد  في  المطلق  التصرف  حرية  للمصرف  يكون  الحالة  هذه  (وفي  (ج)  أو  (ب)  للفقرة  وفقًا  المصرف  يحددها 

المراسالت ذات الصلة)، وال يتحمل المصرف أي مسؤولية أو التزام عن نتائج هذا  الرفض أو التأخير؛

5) ال يتحمل المصرف المسؤولية عن أي إخفاق أو تأخير في التصرف بناًء على أي من التعليمات أو المراسالت المذكورة أعاله والذي قد يحدث بسبب 
أي عطل أو إخفاق في أجهزة اإلرسال أو االتصال، أو عطل أو تأخير أو خطأ في اإلرسال أو االتصال نفسه (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، 

أي توجيه خاطئ للتعليمات المذكورة أعاله أو االتصاالت داخل المصرف) ألي سبب خارج عن سيطرة المصرف؛

6) يحق للمصرف (على الرغم من عدم إلزامه وطالما  يتصرف موظف المصرف المتخصص بحسن نية بناًء على االعتقاد بأن التعليمات التي تم تلقيها 
كانت حقيقية في الوقت الذي تم تقديمها فيه) التصرف وفقًا للتعليمات و دون استفسار عن هوية أو سلطة الشخص الذي يقدم أي تعليمات أو 
استفسارات فيما يتعلق بصحة أي رسالة برقية أو محادثة هاتفية أو رسالة بريد هاتفي أو إلكتروني  أو أي شكل آخر من أشكال االتصال اإللكتروني، 
ويحق للمصرف التعامل مع هذه المراسالت على أنها مصّرح بها بالكامل وُملزمة لي/ لنا، بغض النظر عن الظروف السائدة في وقت التعليمات أو 
قيمة المعاملة، وبغض النظر عن أي خطأ أو سوء فهم أو عدم وضوح أو احتيال أو تزوير أو انعدام السلطة فيما يتعلق بهذه المراسالت، و دون الحاجة 

إلى مزيد من التأكيد أو المصادقة أو التحقق المستقل المنفصل بأي شكل من األشكال؛

7) تخضع شروط هذا التفويض والتعويض ويتم تفسيرها طبقًا لقوانين اإلمارة التي يقع فيها فرع المصرف (الموّضح في مقدمة هذا التفويض 

إعفاء وإخالء المسؤولية المتعلقة
باستخدام وسائل االتصال اإللكترونية



الشريعــــــــــة  ومبادئ  أحكام  مع  تتعارض  أّال  بشرط  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  بها  المعمول  االتحادية  القوانين  إلى  باإلضافة  والتعويض)، 
اإلسالمية حسب المعايير المعتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية في المصرف المركزي وفق تفسير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف، وفي حالة 
التعارض فسيكون األخير هو المعتمد ويوافق المتعامل بموجب هذا العقد على الخضوع لالختصاص القضائي غير الحصري للمحاكم المدنية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، في حالة نشوء أي نزاع؛

8) أن أستخدم/ نستخدم عنوان البريد اإللكتروني الُمقَدم إلى المصرف إلرسال جميع المراسالت والتعليمات التي يجب إرسالها عبر البريد اإللكتروني، 
كما أوافق/ نوافق على تلقي جميع المراسالت الواردة من المصرف عبر عنوان البريد اإللكتروني هذا، وبالتالي، ستعتبر كافة الرسائل الُمرسلة من قبل 

المصرف بهذه الطريقة ُمستلمة؛

9) أوافق/ نوافق على اعتبار جميع التسجيالت اإللكترونية والهاتفية والرسائل  النصية الهاتفية أو االلكترونية التي يحتفظ بها المصرف رسمية ونهائية 
أي                          أو  محكمة  أي  أمام  بطالنها  أو  حجيتها  بعدم  الدفع  أو  عليها  باالعتراض  لنا  لي/  مصرح  غير  وأنه  القانونية  الناحية  من  لنا،  لي/  وُملزمة 

سلطة مختصة.


