شــروط وأحكام حســاب مســك من مصرف قطر اإلسالمي
Qatar Islamic Bank’s Misk Account Terms and Conditions

General Terms and Conditions of Banking Services
PREAMBLE
Whereas applicant is willing to open an account with Qatar Islamic Bank (the Bank) to get banking
services and, after the Bank’s approval, IT HAS BEEN AGREED THAT this preamble shall constitute an
integral for opening the account in question (the contract). Terms & conditions shall be interpreted
and executed subject to the bank’s articles of Association/rules and procedures, QCB instructions,
the “Fatwas” enacted by QCB’s Shari’ah Control Board and conforming to Islamic Shariáh precepts. It
has been agreed as well that, in case of discrepancy between the Arabic and English versions of this
contract, the Arabic version shall prevail and that Qatari Courts shall be the sole court of jurisdiction in
case of any disputes arising out of the use of the account in question as implied by the Qatari Law. It
has been agreed as well that the following terms and provision shall apply:
DEFINITIONS
The following items, wherever used in the context of this contract, shall have the meanings herein
assigned to them.
The Bank: Qatar Islamic bank
Customer: The Account Holder whether is a Natural Person or a legal entity or two or more of the
foregoing & shall include its or their successors & heirs (as appropriate).
Banking Transactions Services: All services offered by the Bank as generally agreed by Islamic Banks.
Address: Address of the Account Holder as given on the Account Opening Form.
The Contract: executed between the parties for opening the Account.
ACCOUNT OPENING
1. The Account shall be opened upon the signature, by the Account Holder, of the present Contract
which Customer hereby declares having read and agreed on its terms and provisions.
2. Accounts must be treated as confidential and should not be disclosed to anyone but to their
respective holders, save as in case of a written consent its bearer to get access to the Account
balance/details.
3. The bank is entitled to answer inquiries received from other banks and/or regulatory bodies
regarding the Account Holder.
4. The bank shall assign to the Customer a unified account number through which all requested
banking services shall be offered to it.
5. The Bank may use account sub-numbers, all relevant to the same assigned unified number.
6. The Bank may close Customer’s account at any time without giving reasons for such. Its liability
towards customer shall be ended once clearing has been made for customer’s credit balances
against net liabilities towards the Bank and corresponding check of net balance will be dispatched
by mail at Customer’s declared address with the Bank.
7. The Bank is entitled to debit any obligations and expenses due at the time of closing the Account
without referring to the Customer.
8. In case balance in the Account is not sufficient to cover Customer’s liabilities, he/she shall be
committed to settle any so claimed amounts immediately upon receiving the closing Account Notice.
9. A specimen signature of the Account Holder shall be taken when the Account is opened and
maintained by the Bank as a fundamental tool for executing all banking transactions involving the
account. The said tool shall remain valid until amended/cancelled by the Account Holder. Amended
new signature shall be effective from the next business date from the date at which the Bank is
advised of any such amendment/supplement to the approved signature.
10. The bank may close the Account without referring to its holder(s) if three checks issued by the
customer are repelled for insufficient balance reasons according to the terms of the Commercial Law
No. 27 of year 2006. The Bank shall collect from the Customer any unissued checks.
DRAWS/DEPOSITS
11. The Bank may accept deposits made conforming to uniform banking processesincluding deposits to
Customer’s account by third parties without any liability on the Bank’s behalf.
12. The bank may reject doubtful deposits or any particular transaction in case it has any believe that
transaction involves or arises from any activities related to Money laundering, Financing Terorism,
or Financing terrorist organizations.
13. Drawing and depositing from the Account may occur by ATM cards as provided by the bank terms
and conditions.
14. Drawing from the Account takes place vouchers (drawing receipts or checks duly signed by
the Authorized Person or his / her due representative) issued by the Bank subject to QCB rules
regulations. In case the balance does not cover the amount of a check drawn on the account, the
bank may without recourse to the account holder make a clearance between customer’s account
(if any).
ACCOUNT STATEMENTS
15. Customers herein declared address shall be considered as the Approved Address for any
communications unless otherwise amended by the ACCOUNT Holder and notified in writing to the
Bank. Any amended address shall be effective from the business day next to the date at which the
Bank has received the amendment notice.
16. Information/data included in the account statements sent to the Customer should be considered
as true and correct unless otherwise revised by customers within 15 (fifteen) days from the date
of receipt.
17. Customer shall receive his/her Accounts statements periodically according to the policy applied
in QIB.
18. Customer may however request off-schedule statements, and corresponding changes.
19. The Bank may suspend sending account statements to Customers declared address if not received
by customer for two consecutive times.
Cheque Booklet’s instructions and Terms of use
20. Booklet sheets number must be checked before leaving the Bank premises. Makesure cheques
are properly serialized
21. Customer should keep booklet in a secure place and must properly maintain his/her check booklets
and shall be responsible for any loss of the booklet or for the consequences of giving the booklet to
any third party. Further, the Bank must be immediately notified of any booklet loss event, but shall
not be liable for any results arising before reporting the case to it.
22. All cheques to be drafted using ball pen
23. In case any/all sheets of the booklet is/are lost or stolen, immediately report the case to the Bank
and competent authorities
24. The Bank is entitled to debit any commissions/charges for issuing the booklet and any expenses/
commissions taken on current account without recourse to customer even in case of shortage of
balance in the account
25. No cheques to be drawn on a current account unless covered by the proper balance and the
customer hereby abstain from issuing uncovered or partially covered checks
26. The Bank may have recourse to any of the customer’s other accounts in case of shortage of balance
in the current account on which cheques are drawn
27. In case balance proves insufficient, a commission shall be charged as decided by the Bank
Management, and in case of repetitive balance shortage, the Bank may close the account without
recourse to the customer
28. Instructions to stop disbursing checks are acceptable by the Bank in two cases only: loss of checks
or bankruptcy. Legally accepted evidence or a court decision issued by the court of jurisdiction must
be submitted. In this event, such check Bank shall be disbursed only after the case is cleared.
29. Checks must be drafted in Arabic or English language only. Otherwise, the Bank has the right to
reject such checks.
30. The Bank may refuse disbursing any check not drafted in blue or black ink.
31. In case balance does not cover the amount of a check drawn on the “Account”, the Bank may,

الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية
مقدمة
يرغــب طالــب الخدمــة فــي التعامــل مــع المصــرف وذلــك مــن خــال فتــح حســاب للحصــول علــى خدمــات
 وبعــد موافقــة المصــرف فقــد تــم االتفــاق علــى أن تعتبــر هــذه المقدمــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن عقــد،بنكيــة
فتــح الحســاب ويتــم تفســير هــذه الشــروط واألحــكام وتنفيذهــا وفق ـ َا للنظــام األساســي للمصــرف ولوائحــه
وتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي وفتــاوى هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية بالمصــرف ووفــق أحــكام
الشــريعة اإلســامية ويعتبــر النــص باللغــة العربيــة هــو المعتمــد فــي حــال حــدوث اختــاف بيــن النصيــن العربــي
 وتعتبــر محاكــم قطــر هــي الجهــة المختصــة للنظــر فــي أي قضايــا قــد تنشــأ جــراء اســتخدام هــذا،واإلنجليــزي
:الحســاب وقــد تــم االتفــاق علــى تطبيــق الشــروط واألحــكام العامــة التاليــة
تعريف
:تفسر المصطلحات اآلتية أينما وردت في نص هذا العقد بالمعاني التالية
. مصرف قطر اإلسالمي:المصرف
 وتشــمل أيضــً مــن. أو أثنيــن أو أكثــر ممــا تقــدم،ً صاحــب الحســاب ســواء كان شــخصا طبيعيــً أو أعتباريــ:العميــل
.)يخلفــه أو يخلفهــم أو ورثتــه أو ورثتهــم (حســبما هو مناســب
 جميــع الخدمــات المقدمــة مــن المصــرف والمتعــارف عليهــا لــدى البنــوك:العمليــات أو الخدمــات البنكيــة
.اإلســامية
. عنوان العميل الموضح على طلب فتح الحساب:العنوان
. العقد الذي أبرم بين الطرفين لفتح الحساب:العقد
فتح الحساب
) يتــم فتــح الحســاب بموجــب توقيــع هــذا العقــد مــن العميــل بعــد االطــاع والموافقــة علــى مــا تضمنــه مــن1
.شــروط وأحــكام
) تعتبــر الحســابات ســرية وال يجــوز االطــاع عليهــا لغيــر صاحبهــا مــع إمكانيــة التفويــض الخطــي مــن صاحــب2
.الحســاب يســمح باالطــاع ألي شــخص يشــاء
) يحــق للمصــرف أن يجيــب علــى استفســارات البنــوك األخــرى والجهــات الرقابيــة بشــأن الحســاب دون الرجــوع3
.إلــى صاحــب الحســاب
.) يخصص المصرف للعميل رقما موحدا ليتم من خالله تقديم جميع الخدمات المصرفية4
.) يحق للمصرف استخدام أرقام فرعية للحساب تتبع جميعها للرقم الموحد5
) يحــق للمصــرف إغــاق حســاب العميــل فــي أي وقــت دون ذكــر األســباب وتنتهــي مســؤولية المصــرف أمــام6
العميــل بإجــراء المقاصــة علــى الحســاب بيــن أرصــدة العميــل الدائنــة وصافــي التزاماتــه تجــاه المصــرف
.وإصــدار شــيك وإرســاله بالبريــد علــى العنــوان المعتمــد لــدى المصــرف
) يحــق للمصــرف خصــم االلتزامــات والمصاريــف المتوجبــة علــى العميــل عنــد إغــاق الحســاب دون الرجــوع7
.إليــه
) فــي حــال عــدم توفــر رصيــد لتســديد االلتزامــات علــى العميــل يعتبــر العميــل مطالبــا بالتســديد فــور اســتالمه8
.إشــعار إغــاق الحســاب
) يعتمــد العميــل نمــوذج توقيــع خــاص بــه عنــد فتــح الحســاب يســجل لــدى المصــرف ويعتبــر أساســيا إلجــراء9
 ويعمــل بالتوقيــع. ويظــل ســاريا مــا لــم يطلــب العميــل تعديلــه أو إلغــاءه،كافــة المعامــات المصرفيــة
 علــى/ إضافــة/ المعــدل الجديــد اعتبــارا مــن يــوم العمــل التالــي الــذي يلــي إخطــار المصــرف بــأي تعديــل
.التوقيــع
) يحــق للمصــرف إغــاق الحســاب بعــد إرجــاع ثــاث شــيكات للعميــل لعــدم توفــر رصيــد دون الرجــوع إلــى10
 ويحــق للمصــرف اســترداد أي شــيكات. 2006  لســنة27 العميــل وذلــك وفق ـ َا ألحــكام قانــون التجــارة رقــم
.غيــر محــررة
السحب واإليداع
) يقبــل المصــرف اإليداعــات بالطــرق المتعــارف عليهــا مصرفيــا ويحــق لــه قبــول إيداعــات فــي حســاب العميــل11
.مــن أي طــرف آخــر دون أدنــى مســؤولية علــى المصــرف
) يحــق للمصــرف رفــض اإليداعــات أو القيــام بتنفيــذ معاملــة مــا اذا كان لديــه اعتقــاد بــأن هــذه اإليداعــات12
أو المعامــات تنطــوي علــى أو تنشــأ مــن نشــاط يتصــل بعمليــات غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو تمويــل
.منظمــات إرهابيــة
) إمكانيــة الســحب واإليــداع مــن الحســاب بواســطة بطاقــة الصــراف اآللــي االلكترونيــة والتــي تخضــع13
.للشــروط المعمــول بهــا فــي المصــرف
) تتــم عمليــة الســحب مــن الحســاب بموجــب قســائم (إيصــاالت ســحب أو شــيكات بتوقيــع العميــل14
المعتمــد أو مــن ينــوب عنــه تفويــض) تصــدر عــن المصــرف وتخضــع لشــروط وتعليمــات مصــرف قطــر
 يحــق للمصــرف إجــراء المقاصــة بيــن حســابات العميــل فــي حــال عــدم توفــر رصيــد لتســديد قيمــة.المركــزي
.الشــيك المســحوب علــى الحســاب دون الحاجــة إلــى موافقــة العميــل
كشوف الحساب
) يعتبــر العنــوان المصــرح عنــه فــي هــذا العقــد المرفــق هــو العنــوان المعتمــد للمراســات بيــن المصــرف15
والعميــل مــا لــم يتــم تعديلــه مــن قبــل العميــل وإخطــار المصــرف خطيــا بذلــك بحيــث يســري مفعــول
.التعديــل بتاريــخ أول يــوم عمــل بعــد اســتالم المصــرف لطلــب التعديــل
) تعتبــر المعلومــات الــواردة فــي كشــف الحســاب المرســل إلــى العميــل صحيحــة مــا لــم يتــم مراجعــة16
. يومــا مــن تاريــخ الكشــف15 العميــل للمصــرف خــال مــدة
.) يتم تزويد العميل بكشوفات الحساب دوريًا بحسب المعتمد من المصرف17
) يحــق للعميــل أن يطلــب مــن المصــرف إرســال كشــوفات للحســاب بغيــر الفتــرات المعتمــدة والمتفــق عليهــا18
.علــى أن يتكلــف العميــل الرســوم المقــررة مــن المصــرف
) للمصــرف الحــق فــي التوقــف عــن إرســال الكشــوفات إذا لــم يتــم اســتالمها مرتيــن متتاليتيــن مــن قبــل19
.العميــل
الشروط واألحكام العامة لطلب واستخدام دفاتر الشيكات
) يجــب عــد الشــيكات التــي يحتــوي عليهــا دفتــر الشــيكات قبــل مغــادرة المصــرف والتأكــد مــن تسلســل20
.أرقامهــا
) يجــب حفــظ دفتــر الشــيكات فــي مــكان أميــن و علــى العميــل المحافظــة علــى دفتــر الشــيكات ويعتبــر21
المســؤول عــن فقدانــه أو إعطــاءه للغيــر وعليــه تبليــغ المصــرف فــور فقدانــه وال يتحمــل المصــرف أي نتيجــة
.لســوء اســتعمال الشــيكات المفقــودة قبــل التبليــغ عنهــا
.) تكتب جميع الشيكات بالحبر الجاف22
 يجــب إبــاغ المصــرف والســلطات المختصــة،) فــي حالــة فقــدان أو ســرقة دفتــر الشــيكات أو أي ورقــة منــه23
.فــورًا بذلــك
) للمصــرف الحــق فــي خصــم قيمــة العمــوالت والمصاريــف التــي تتعلــق بصــرف دفتــر الشــيكات وأيــة24
مصروفــات أو عمــوالت علــى الحســاب الجــاري دون الرجــوع للعميــل وحتــى فــي حالــة عــدم وجــود رصيــد
.كاف فــي الحســاب
) ال يجــوز إصــدار شــيك بــدون أن يكــون هنــاك رصيــد كاف فــي الحســاب الجــاري المســحوب عليــه و يتعهــد25
.العميــل بعــدم إصــدار شــيك مــن دون رصيــد أو مقابــل رصيــد غيــر كافــي بالحســاب
) للمصــرف الحــق فــي الرجــوع إلــى أي مــن حســابات العميــل للوفــاء بقيمــة الشــيك وذلــك فــي حالــة عــدم26
.كفايــة رصيــد الحســاب الجــاري
) تحتســب العمولــة وفــق مــا تقــرره إدارة المصــرف وذلــك فــي حالــة عــدم كفايــة الرصيــد وفــي حالــة تكــرار27
.ذلــك يحــق للمصــرف إغــاق الحســاب دون الرجــوع للعميــل
) ال يقبــل المصــرف أوامــر بإيقــاف صــرف الشــيكات إال فــي حالتــي ضيــاع الشــيكات أو اإلفــاس بعــد تقديــم مــا28
يثبــت ذلــك قانونــا أو بحكــم صــادر عــن المحكمــة المختصــة وفــي هــذه الحالــة يحــق للمصــرف تحييــد قيمــة
.الشــيك المــراد إيقافــه لحيــن تســوية األمــر
) علــى العميــل كتابــة الشــيك باللغــة العربيــة أو االنجليزيــة ويحــق للمصــرف رفــض صــرف شــيكات محــررة29
.بلغــات أخــرى
.) يحق للمصرف عدم صرف قيمة الشيكات المحررة بغير لون الحبر األزرق أو األسود30
) يحــق للمصــرف إجــراء المقاصــة بيــن حســابات العميــل فــي حــال عــدم توفــر رصيــد لتســديد قيمــة الشــيك31
.المســحوب علــى الحســاب دون الحاجــة إلــى موافقــة أصحــاب الحســاب
 ويمكــن للفــرع االحتفــاظ بهــذه،) يقــوم المصــرف بإصــدار دفاتــر شــيكات بموجــب طلــب موقــع مــن العميــل32
 يتــم إرســالها، وفــي حالــة عــدم اســتالمها مــن قبــل العميــل، أيــام مــن تاريــخ إصدارهــا10 الدفاتــر لمــدة

بالبريــد المســجل وفــي حــال عــدم اســتالمها يتــم إتالفهــا بحســب اآلليــة المتبعــة فــي المصــرف.
 )33يحــق للمصــرف إتــاف دفاتــر الشــيكات مــا لــم يســتلمها العميــل بعــد مــرور عشــرة أيــام مــن تاريــخ إصدارهــا
وعلــى العميــل أن يقــوم بتقديــم طلــب جديــد إلعــادة اإلصــدار مــع دفــع رســوم جديــدة بــدل تقديــم
الخدمــات المطلوبــة مجــددًا.
 )34يحــق للمصــرف عــدم إصــدار دفتــر شــيكات العميــل دون ذكــر األســباب ،كمــا يحــق للمصــرف إصــدار دفتــر
شــيكات بعــدد األوراق الــذي يــراه مناســبًا.
 )35يتعهــد العميــل بالتقيــد بمــا جــاء فــي أحــكام المــادة  357مــن القانــون رقــم  11لســنة  2004مــن قانــون
العقوبــات القطــري الخــاص بتحريــر الشــيكات وأي تعديــات تطــرأ عليــه و التــي تنــص علــى مــا يلــي:
يعاقــب بالحبــس مــدة ال تتجــاوز ثــاث ســنوات وال تقــل عــن ثالثــة أشــهر أو بغرامــة ال تزيــد علــى ســتة آالف ريــال وال
تقــل عــن ثــاث آالف ريــال أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن ارتكــب بســوء نيــة أحــد األفعــال اآلتيــة:
 -1إذا أعطى شيكا ال يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
 -2إذا أسترد -بعد إعطاء الشيك – كل المقابل أو بعضه بحيث ال يفي الباقي بقيمته.
 -3إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
 -4إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
 -5إذا ظهــر لغيــره شــيكا أو ســلمه شــيكا مســتحق الدفــع لحاملــه وهــو يعلــم أنــه ليــس لــه مقابــل يفــي
بكامــل قيمتــه أو أنــه غيــر قابــل للصــرف.
وفــي حالــة المخالفــة فإنــه يحــق للبنــك إغــاق الحســاب واســترداد الشــيكات غيــر المســتعملة و/أو التبليــغ عــن
المخالفــة للجهــات المختصــة بــدون الرجــوع لصاحــب الحســاب.
الشروط واألحكام الخاصة بالحسابات المشتركة
 )36هــو حســاب يفتــح لشــخصين أو أكثــر حيــث تكــون لهــم حقــوق وعليهــم التزامــات متســاوية وجميــع
المبالــغ المودعــة فــي حســاب المشــترك ،أيــا كان مودعهــا ،والحــواالت التــي تــرد إلــى الحســاب مملوكــة
للشــركاء فــي الحســاب بالتســاوي فيمــا بينهــم.
 )37للمفوضيــن بالتوقيــع علــى الحســاب الحــق فــي إيــداع وســحب مختلــف أنــواع العمــات القابلــة للتحويــل
أو الشــيكات أو أوامــر الدفــع والحــواالت وأي أدوات أخــرى متداولــة يقبلهــا المصــرف ،ولهــم الحــق فــي
تظهيــر وســحب وتــداول الشــيكات والحــواالت وغيرهــا مــن األوراق القابلــة للتــداول لصالــح المصــرف وحســب
صالحياتهــم.
 )38إن جميــع أصحــاب الحســاب مســئولون منفرديــن ومجتمعيــن بالتكافــل والتضامــن عــن ســداد أي مطالبــة
للبنــك مهمــا كان مصدرهــا ســابقة أو حاليــة أو مســتقبلية كمــا أنهــم مســئولون عــن أي التزامــات تنشـ ْا عــن
إدارة الحســاب أو مــن جــراء ســحب أيــة مبالــغ ولــو أدت إلــى كشــف هــذا الحســاب.
 )39إذا وقــع حجــز علــى حصــة أصحــاب الحســاب المشــترك فــإن الحجــز يســري علــى حصــة المحجــوز عليــه
مــن رصيــد الحســاب مــن يــوم إبــاغ المصــرف بالحجــز ويوقــف المصــرف الســحب مــن الحســاب المشــترك
بمــا يــوازي الحصــة المحجــوزة ويخطــر الشــركاء أو مــن يمثلهــم بالحجــز خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ
إعــان الحجــز.
 )40عنــد وفــاة أحــد أصحــاب الحســاب المشــترك يجــب علــى بقيــة أصحــاب الحســاب إخطــار المصــرف رســميًا
برغبتهــم فــي اســتمرار الحســاب خــال مــدة ال تتجــاوز عشــرة أيــام مــن تاريــخ الوفــاة وعلــى المصــرف إيقــاف
الســحب مــن الحســاب المشــترك حتــي يتــم تعييــن الخلــف قانونيــً ،يتــم إيقــاف التعامــل بالحســاب مــن
المصــرف عنــد معرفتــه بوفــاة أحــد أطــراف الحســاب مــن أي مصــدر ،لحيــن إصــدار كتــاب الجهــات المختصــة
وأن المصــرف ليــس مســؤو ً
ال عــن تضــرر أحــد الشــركاء مــن إيقــاف الســحب مــن الحســاب لوفــاة شــريكه أو
فــي حالــة عــدم علــم المصــرف بوفــاة أحــد الشــركاء.
 )41فــي حــال تقييــد األهليــة القانونيــة ألحــد شــركاء الحســاب أو إشــهار إفالســه ،تنفصــل حصتــه عــن الحســاب
المشــترك ،وال يحــق لبقيــة الشــركاء أو أي منهــم التصــرف فيهــا وتخضــع لتصرفــات المحكمــة.
 )42فــي حالــة إبــاغ المصــرف مــن أي مــن الشــركاء بوجــود خــاف بيــن الشــركاء ،فــإن الحســاب يجمــد
لحســابهم جميعــً إلــى أن يتــم إبــاغ المصــرف رســميًا منهــم جميعــا بتصفيــه الخــاف وزوالــه.
 )43يخلــي المصــرف مــن أيــة مســؤولية تترتــب علــى تنفيــذ تعليمــات مــن أحــد الشــركاء تتعــارض مــع تعليمــات
الحقــة مــن شــريك آخــر وتصــل للمصــرف بعــد تنفيــذ تعليمــات األول ،وللمصــرف الحــق فــي هــذه الحالــة
تجميــد الحســاب ومطالبــة جميــع الشــركاء بالتصفيــة إلنتفــاء العنصــر األساســي فــي الحســاب المشــترك
وهــو اتفــاق مصلحــة الشــركاء.
 )44ال يجــوز ألي مــن أصحــاب الحســاب المشــترك أو وكالءهــم طلــب تســهيالت ائتمانيــة بأســمائهم الشــخصية
بضمــان الحســاب المشــترك إال بموافقــة جميــع الشــركاء الخطيــة.
 )45للمصــرف الحــق فــي إصــدار بطاقــة الصــراف اآللــي لــكل مــن أصحــاب الحســاب المشــترك إذا كان كل منهــم
مفوضــا بــإدارة الحســاب بتوقيــع منفــرد فقــط وتنعقــد مســؤولياتهم جميعــا منفرديــن أو مجتمعيــن
بالتكافــل والتضامــن فيمــا بينهــم عــن كافــة االلتزامــات الماليــة الناشــئة عــن اســتعمال الخدمــة.
حساب التوفير مسك من مصرف قطر اإلسالمي (الشروط واألحكام)
المقدم من مصرف قطر اإلسالمي:
(أ) حساب التوفير مسك ُ
ُقدمــه مصــرف
حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي هــو حســاب توفيــر فــي قطــاع التجزئــة ي ِّ
قطــر اإلســامي (المضــارب) ،ويتــم مــن خاللــه اســتثمار األمــوال التــي يُودِ عهــا صاحــب الحســاب (رأس المــال)
عتمــد تلــك االســتثمارات مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي مصــرف
المقيَّــدة .و ُت َ
علــى أســاس المضاربــة غيــر ُ
قطــر اإلســامي.
(ب) توزيع األرباح
ُتــو َّزع األربــاح بيــن مصــرف قطــر اإلســامي (بصفتــه المضــارب) وصاحــب الحســاب (بصفتــه رأس المــال) كمــا يلــي،
ً
وطبقــا لمــا يتفــق عليــه مصــرف قطــر اإلســامي وصاحــب الحســاب مــن وقــت آلخــر.
(ب )-1مصرف قطر اإلسالمي (المضارب)95٪ :
(ب )-2صاحب الحساب/العميل (رأس المال)5٪ :
(ب )-3األربــاح علــى حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي :ســوف يحصــل أصحــاب الحســابات/
العمــاء علــى أربــاح علــى أرصــدة حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي.
ً
ً
وطبقا آللية توزيع األرباح ربع السنوية.
طبقا لتقدير مصرف قطر اإلسالمي وحده،
ُحدد معدل الربح
وي َّ
و ُتو َّزع األرباح كل ثالثة أشهر ،إذا ُأعلِن ذلك.
ـد األدنــى للرصيــد :يمكــن فتــح حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي بالريــــال
(ج) العملــة
والحـ ُّ
َ
ً
وفقــا لتقديــره الخــاص.
القطــري ،وقــد يقبلــه مصــرف قطــر اإلســامي
ــد األدنــى للرصيــد المطلــوب لفتــح حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي هــو 5.000
الح ُّ
(جَ )-2
ريــــال قطــري (خمســة آالف ريــــال قطــري).
ـد األدنــى للرصيــد الــذي تــم الوصــول إليــه فــي الحســاب خــال
الحـ َّ
الحـ ُّ
ـد األدنــى للرصيــد الشــهري يعنــي َ
(جَ )-3
شــهر.
ويشــير «حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي» إلــى حســاب التوفيــر مســك الــذي يقدمــه مصــرف
ُقدمــه مصــرف قطــر اإلســامي.
قطــر اإلســامي ،وهــو عبــارة عــن حســاب توفيــر فــي قطــاع التجزئــة ي ِّ
(د) األهلية للتقديم
(د )-1ال يمكن فتح حساب التوفير مسك من مصرف قطر اإلسالمي إال للعمالء األفراد فقط.
ُ
صــر (أي العمــاء الذيــن تقـ ُّ
ـل
(د )-2يمكــن فتــح حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي بأســماء الق َّ
عامــا فــي تاريــخ تقديــم طلــب فتــح حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي).
أعمارهــم عــن ً 18
وفــي مثــل هــذه الحــاالت ،يجــب علــى الوصــي الطبيعــي للقاصــر التقيُّــد بالشــروط واألحــكام العامــة
للخدمــات المصرفيــة ،والموجــودة فــي «نمــوذج فتــح حســاب فــي مصــرف قطــر اإلســامي» .وبالنســبة
ً
ُّ
وفقــا لسياســة مصــرف قطــر اإلســامي
«تعهــد الوصــي»
للحســابات الثانويــة ،يتــم تعبئــة نمــوذج بعنــوان
للحســابات الثانويــة الســارية فــي ذلــك الوقــت .والوصــي الطبيعــي هــو األب ،أو الوصــي الــذي ُتعيِّنــه المحكمــة.
ولتج ُّنــب الشــك ،يحـ ُّ
ـدد اســمه
المحـ َّ
ـق لمصــرف قطــر اإلســامي االعتمــاد علــى تعليمــات الوصــي الطبيعــي ُ
س َّ
ُّ
ــن
تعهــد الوصــي ،والتصــرف
فــي اســتمارة الطلــب وفــي
بنــاء علــى تلــك التعليمــات ،حتــى يبلــغ القاصــر ِ
ً
الرشــد.
وتخضــع حســابات ُ
صــر لمبــادئ الشــريعة اإلســامية ،والقانــون المدنــي رقــم  22لســنة  ،2004والقانــون رقــم
الق َّ
 40لســنة  2004بشــأن الوصايــة علــى أمــوال ُ
صــر.
الق َّ
(د )-3موظفــو مصــرف قطــر اإلســامي وأقاربهــم مــن الدرجــة األولــى غيــر مؤهليــن لفتــح حســاب التوفيــر
مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي.
(هـ) فتح الحساب واإلدارة والشروط واألحكام األخرى لحساب التوفير مسك من مصرف قطر اإلسالمي
(هـــ )-1يحتفــظ مصــرف قطــر اإلســامي بالحــق فــي رفــض طلــب فتــح حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف
ً
وفقــا لتقديــره الخــاص ،دون الحاجــة إلــى تقديــم أي ُمبـرِّر ،أو إعــادة
ـدم مــن أي شــخص،
المقـ َّ
قطــر اإلســاميُ ،
أي مســتند.
(هـــ )-2ال يمكــن للعمــاء إيــداع األمــوال فــي حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي ،إال بعــد
اســتكمال مســتندات حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي ،ويشــمل ذلــك تقديــم إقــرار
بالعلــم بهــذه الشــروط واألحــكام الخاصــة بحســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي ،وتقديــم
جميــع المســتندات التــي يطلبهــا مصــرف قطــر اإلســامي ،وبعــد االلتــزام بااللتزامــات والشــروط واألحــكام
الــواردة فيهــا.
(هـــ )-3يمكــن لصاحــب حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي أن يســتخدم الخدمــات المصرفيــة
ُحددهــا مصــرف قطــر اإلســامي مقابــل
األخــرى وخدمــات القنــوات البديلــة ،علــى أن يدفــع الرســوم التــي ي ِّ
تلــك الخدمــات.
(هـــُ )-4ت َ
ضــاف هــذه الشــروط واألحــكام إلــى الشــروط واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفيــة المذكــورة فــي
«اســتمارة فتــح حســاب فــي مصــرف قطــر اإلســامي» ،والتــي قرأناهــا وفهمناهــا وحصلنــا علــى نســخة منهــا
عنــد فتــح حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي.
(هـــ )-5جــدول الرســوم الــذي ينشــره مصــرف قطــر اإلســامي ينطبــق ً
أيضــا علــى حســاب التوفيــر مســك مــن
مصــرف قطــر اإلســامي.

without recourse to the Joint Account Holders, make a clearance between Customer’s accounts (if
any).
32. The Bank shall issue check booklets at Customer’s request. Concerned QIB branch may keep such
booklets for ten (10) days from their issue date; afterwards it shall send the booklets by registered
mail. If not received, they will be destroyed as per the Bank policy in that respect.
33. Check booklets not received by their holders within 10 days from issue date shall be destroyed.
Customer shall have to re-apply for new card/ID and bear corresponding re-issuing charges
34. The Bank may refuse issuing check booklets to Customer without giving any reasons. It has the
right as well to issue check booklets in the number of pages deemed proper by it solely.
35. The customer represents hereby to abide with the provisions of clause 357 of Law (2004/11) of the
Qatari Penal Code regarding writing of checks, and any subsequent amendments to it, which states:
Imprisonment punishment shall apply for a period not exceeding three years but not below three
months (or) penalty payment not exceeding QAR Six Thousand only but not below QAR Three
Thousand only (or) Both for those Customers who intentionally commit:
1- Cheque(s) issued against insufficient funds (or) less than the Cheque(s) Amount.
2- Cheque(s) issued but subsequently withdrawn the full or part amount from the Account which
makes the Cheque(s) dishonored.
3- Cheque(s) issued but instructed the Bank to Stop-Payment.
4- Issuing Cheque(s) intentionally that will not allow withdrawal.
5- Knowingly endorsing the Cheque(s) in a manner that will disallow encashment for funds and/
or technical reasons.
The Bank reserves the right to recall unused cheque(s) and close the account and /or advise
appropriate authorities in such cases without referring to the Customer.
JOINT ACCOUNTS TERMS AND CONDITIONS
36. This account is shared by two or more persons having equal rights and obligations and equally
holding the therein deposited or transferred amounts regardless of depositor.
37. Duly authorized signatures are entitled to deposit in/draw from the Account in all transferrable
currencies or valid checks/ payment orders, remittances or any other negotiable tools accepted by
the Bank. They will be authorized as well to endorse, draw, and negotiate checks/remittances and /
or other negotiable papers to the favor of the Bank within their authority limits.
38. Joint account holders shall be jointly and severally liable before the Bank for the settlement of
any claims regardless of their origin or date. They will be also liable for any liabilities arising out of
the management of the account or the drawing of any amounts, even if it resulted in over drafting
the Account.
39. in case a joint Account Holder’s shares are retained, (effective from the date the Bank is advised
of same), draws from the account will be suspended only to extent of the retained share. The bank
shall advise the Account partners of their representatives within five working days from the date
of blockage.
40. Upon the death of a joint Account Holder, other partner must advise the Bank within ten days from
the date of death whether they want or not to maintain this Account, Accordingly, the Bank shall
suspend all draws from such joint account until a legal successor is appointed. Similarly, in case
the Bank comes to know from any source that a joint account holder has died, it shall unilaterally
suspend all transactions on such account until a formal letter is issued by competent authorities in
that respect QIB shall not be liable for any damages incurred by any of the joint account partners
from suspending draws from the joint account partners from suspending draws from the joint
account due to the death of any of the joint account holders or in case the bank was not advised
with the death of any partners.
41. In case a legal encumbrance is imposed on any account holder or, latter is declared bankrupt,
then his/her share shall be segregated from the joint account. Other joint Account Holders shall not
be entitled, jointly or severally, to take any action as to such share which shall be subject only to
competent Courts dispositions.
42. In case the Bank is advised by any of the Joint Account Holders of a dispute between such partners,
it shall block the joint Account as a whole until it is formally notified by them all that he dispute
has been totally cleared.
43. The Bank waives any liability for the execution of instructions issued to it by a joint Account Holder
in contradiction with subsequent instructions from another joint Account Holder, but received by the
Bank after it has already executed the former instructions. In this event, the bank shall be entitled
to block the joint Account and request all the partners to liquidate such account on the basis of the
lack of the ‘Convergence of Partners’ Interest” element a substantial factor for any joint account.
44. joint Account Holder is not, nor his/her representative, entitled to apply for credit facilities in his/
her personal name against the Joint Account as a Security unless with the written consent of all other
partners in the said Account.
45. Bank may issue an ATM card for every joint Account Holder only if each of them is authorized to
manage the said Account with his/her single signature. Joint Account Holders will be jointly and
severally liable for all the financial commitments arising out of the use of this facility.
)MISK SAVINGS ACCOUNT (Terms and Conditions
(a) MISK SAVINGS ACCOUNT:
MISK SAVINGS ACCOUNT is a retail savings account, offered by Qatar Islamic Bank (Mudarib) in which
the accountholder`s (Rab Al Maal) deposited funds are invested on unrestricted Mudaraba basis.
These investments are approved by Qatar Islamic Bank’s (“QIB”) Shari’ah Supervisory Board.
(b) Profit Distribution
The profit distribution between QIB (as Mudarib) and the account holder (as Rab Al Maal) shall be as
follows and/or as agreed between QIB and the accountholder from time to time:.
(bi) QIB (Mudarib): %95
(bii) Accountholder/customer (Rab Al Maal): %5
(biii) Profit on the MISK SAVINGS ACCOUNT: The accountholders/customers will earn profit on their MISK
SAVINGS ACCOUNT deposit balances.
The rate of profit is determined by QIB at its sole discretion and in accordance with the quarterly
profit distribution mechanism.
If declared, the profit shall be paid quarterly.
)(c) Currency and minimum balance(ci) MISK SAVINGS ACCOUNT can be opened in Qatari Riyal (QR
which QIB may accept, in its sole discretion.
(cii)The Minimum balance requirement for opening a MISK SAVINGS ACCOUNT is QR 5,000 (Qatari Riyal
Five Thousand).
(ciii) Minimum Monthly Balance means the minimum balance reached in the account during a month.
MISK SAVINGS ACCOUNT refers to the Misk Savings Account, a retail savings account, offered by QIB.
(d) Eligibility to apply
(di) MISK SAVINGS ACCOUNT can be opened only by individual customers.
(dii) MISK SAVINGS ACCOUNT can be opened in the name of minors, (that is, the customers aged
less than 18 years on the date of applying for the MISK SAVINGS ACCOUNT account). In such cases,
the natural guardian of the minor has to abide by General Terms & Conditions of Banking Services
“QIB Account Opening Form” in respect of minor accounts, complete a form entitled “Guardian
Undertaking” in compliance with QIB’s policy for minor accounts in effect at that time. The natural
guardian is the father or a court appointed guardian. For the avoidance of doubt, QIB shall be entitled
to rely and act on the instructions of the natural guardian named in the application form and the
Guardian Undertaking, till minor reaches age of majority.
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.
(diii) QIB employees and their direct relatives are not eligible to open MISK SAVINGS ACCOUNT.
(e) Account opening and operation and Other Terms and Conditions for MISK SAVINGS ACCOUNT
(e i) QIB reserves the right to decline an application for a MISK SAVINGS ACCOUNT from any person at its
sole discretion without having to provide any justification or return any document.
(e ii) The customers can only deposit funds into the MISK SAVINGS ACCOUNT after they have executed
the MISK SAVINGS ACCOUNT documents including an acknowledgement of these MISK SAVINGS
ACCOUNT Terms and Conditions, have submitted all the documents requested by QIB, and have
complied with the obligations and terms and conditions contained therein .
(e iii) The MISK SAVINGS ACCOUNT account holder may use other banking services and alternate
channel services. The charges for such services are as specified by QIB.
& (e iv) These terms and conditions shall be in addition to the Terms and Conditions for General Terms
Conditions of Banking Services “QIB Account Opening Form” that I/ we have read, understood and
received a copy of at the time of opening the MISK SAVINGS ACCOUNT.
(e v) The Schedule of Fees published by QIB is also applicable to MISK SAVINGS ACCOUNT

(و) إنهاء العالقة بحساب التوفير مسك من مصرف قطر اإلسالمي
يحــق للمصــرف إغــاق حســاب العميــل فــي أي وقــت دون ذكــر األســباب و تنتهــي مســؤولية المصــرف امــام
العميــل بإجــراء المقاصــة علــى الحســاب بيــن إرصــدة العميــل الدائنــة وصافــي التزاماتــه تجــاه المصــرف و
إصــدار شــيك وإرســاله بالبريــد علــى عنــوان المعتمــد لــدى المصــرف.
(ز) السحب على الجوائز
ُ
يحـ ُّ
ـاركة فــي الســحوبات علــى
ـق ألصحــاب حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي المؤهليــن المشـ
الجوائــز ،التــي ســيُجرِ يها مصــرف قطــر اإلســامي .ويُجــرِ ي مصــرف قطــر اإلســامي الســحب علــى الجوائــز
ً
المبيَّنــة أدنــاه.
طبقــا للشــروط واألحــكام ُ
ـزءا ال يتجــزأ مــن حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر
يجــب أن يــدرك العميــل أن هــذه الجوائــز ليســت جـ ً
التزامــا علــى مصــرف قطــر اإلســامي.
اإلســامي ،وأن منــح الجوائــز ليــس
ً
(ح) معايير األهلية للجائزة
بحــدٍّ أدنــى لرصيــد شــهري قــدره  10٫000ريــــال قطــري
(ح )-1جميــع أصحــاب الحســابات الذيــن يحتفظــون َ
مؤهلــون للدخــول فــي الســحب علــى الجوائــز.
(ح )-2ينبغــي علــى صاحــب الحســاب (أصحــاب الحســابات) فتــح الحســاب قبــل شــهر من الســحوبات األســبوعية،
ـد األدنــى لرصيــده الشــهري  10.000ريــــال قطــري لــكل شــهر؛ لكــي يكــون مؤهـ ًلا للدخــول فــي
الحـ ُّ
وأن يكــون َ
الســحب األســبوعي علــى الجوائز.
(ح )-3ينبغــي علــى جميــع أصحــاب الحســابات فتــح الحســاب قبــل ثالثــة أشــهر مــن الســحب الكبيــر ،وأن يكــون
ـد األدنــى للرصيــد الشــهري  10٫000ريــــال قطــري عــن كل شــهر مــن تلــك الشــهور؛ لكــي يكونــوا مؤهليــن
الحـ ُّ
َ
للدخــول فــي الســحب.
(ح )-4كل مبلــغ قــدره  10,000ريــــال قطــري يســاوي فرصـ ً
َ
ـة واحـ ً
ُحتفــظ فيــه بالمبلــغ فــي ذلــك
ـدة لــكل شــهر ي
العــام.
َّ
أقــل مــن  10,000ريــــال قطــري غيــر
بحــدٍّ أدنــى لرصيــد شــهري
(ح )-5أصحــاب الحســابات الذيــن يحتفظــون َ
مؤهليــن للدخــول فــي الســحوبات علــى الجوائــز.
(ح )-6يمكن لكل عميل أن يفوز بجائزة واحدة فقط من الجوائز األسبوعية طوال الشهر.
(ح )-7الفائزون بالجوائز مؤهلون للمشاركة في السحوبات المستقبلية على الجوائز.
(ح )-8بالنســبة ألصحــاب حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي المشــتركُ ،تم َنــح الجائــزة إلــى
حســاب ذلــك الحســاب المشــترك.
(ح )-9إذا كان الفائز بالجائزة قاصرًاُ ،تم َنح الجائزة إلى حساب القاصر.
ً
وفقا لتقدير مصرف قطر اإلسالمي.
(ح )-10يمكن تعديل معايير األهلية للسحوبات دون أي إشعار

(f) Termination of the MISK SAVINGS ACCOUNT relationship
QIB may close the customer’s account at any time without giving reasons for such. Its liability towards
customer shall be ended once clearing has been made for customer’s credit balances against
net liabilities towards QIB and corresponding check of net balance will be dispatched by mail at
customer’s declared address with QIB.
(g) Prize Draw
Eligible MISK SAVINGS ACCOUNT accountholders shall be entitled to participate in the prize draws to
be conducted by QIB. The prize draw shall be conducted by QIB subject to the terms and conditions
set out below.
Customer shall be aware that these prizes are not an integral part of MISK SAVINGS ACCOUNT and
awarding the prizes is not an obligation on QIB.
(h) Prize Eligibility criteria
(h i) All accountholder(s) maintaining a Minimum Monthly Balance of QR 10,000 are eligible to enter
into the prize draws.
(h ii) All accountholder(s) should open the account before one month of the Weekly draws and have
a Minimum Monthly Balance of QR 10,000 for each month in order to be eligible to enter into the
Weekly prize draws.
(h iii) All accountholder(s) should open the account before one quarter of the Grand draw and have a
Minimum Monthly Balance of QR 10,000 for each month in the quarter to be eligible to enter into
the draw.
(h iv) For each QR 10,000 is equal to 1 chance, for every month maintained in the year
(h v) The account holders maintaining a Minimum Monthly Balance of less than QR 10,000 are not
eligible to enter into the prize draws.
(h vi) One customer can win only one prize under weekly prizes during the month
(h vii) The prize winners are eligible to participate in future prize draws.
(h viii) In case of joint accountholder of MISK SAVINGS ACCOUNT, the prize shall be awarded to the
joint accountholder’s account.
(h ix) If any prize is won by a minor, the prizes will be awarded to the minor’s account.

( )1الجوائز
ً
طبقــا للشــروط واألحــكام المعمــول بهــا ،فــإن جميــع الجوائــز الممنوحــة لصاحــب الحســاب/العميل
()1/1
ً
وفقــا لتقديــر مصــرف قطــر اإلســامي وحــده.
ســتكون
( )2/1يجــوز أن تكــون الجوائــز نقديـ ً
ً
وفقــا لتقديــره
ـة ،أو فــي أي صــورة أخــرى يُقرِّرهــا مصــرف قطــر اإلســامي،
وحــده ،مــن وقــت إلــى آخــر.
ً
وفقا لتقدير مصرف قطر اإلسالمي وحده ،ويمكن زيادتها أو إنقاصها.
ُحدد عدد الجوائز الممنوحة
( )3/1ي َّ
(ُ )4/1تم َنح جميع الجوائز من أموال مصرف قطر اإلسالمي ،وليس من أموال العميل/صاحب الحساب.
( )5/1بالنســبة لجميــع األمــور التــي تتعلــق بالجوائــز ،تكــون قــرارات وســجالت مصــرف قطــر اإلســامي نهائيـ ً
ـة
وملزِ مـ ً
ـة قانو ًنــا.
ُ
( )6/1ال يمكن استبدال جميع الجوائز التي ليست في صورة نقدية مقابل أموال نقدية.
ُقدمهــا مصــرف
( )7/1ال يمكــن اســتبدال الجوائــز النقديــة مقابــل ٍّ
أي مــن المنتجــات أو الخدمــات األخــرى التــي ي ِّ
قطــر اإلســامي.
( )8/1يتــم تقويــم الجائــزة النقديــة بعملــة صاحــب حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي (فــي
حالــة تقديــم مصــرف قطــر اإلســامي نــوع الحســاب نفســه بعمــات أجنبيــة فــي وقــت الحــق) ،مــا لــم يُقـرِّر
ـاء علــى تقديــره وحــده.
مصــرف قطــر اإلســامي غيــر ذلــك ،بنـ ً
(ُ )9/1تم َنــح جميــع الجوائــز النقديــة بشــيك لحســاب المســتفيد لصاحــب الحســاب ،أو ُتــودَ ع فــي حســاب التوفيــر
يومــا ،بعــد االنتهــاء
مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي الخــاص بصاحــب الحســاب فــي غضــون ثالثيــن (ً )30
مــن الســحب علــى الجائــزة؛ بشــرط أن يكــون حســاب التوفيــر مســك مــن مصــرف قطــر اإلســامي الخــاص
فعــ ًلا ،وفــي وضــع جيــد فــي تاريــخ إصــدار الشــيك ،أو تاريــخ إيــداع
مفتوحــا
بصاحــب الحســاب
وم َّ
ً
ً
وصحيحــا ُ
الجائــزة .ويمكــن االتصــال بصاحــب الحســاب علــى العنــوان الــوارد فــي ســجالت مصــرف قطــر اإلســامي.
أرباحــا إضافيـ ً
ـة عــن أي تأخيــر فــي منــح
( )10/1لــن يدفــع مصــرف قطــر اإلســامي رســوم التأخــر فــي الســداد ،أو
ً
الجوائــز.
يتحمــل مصــرف قطــر اإلســامي مســؤولية أي تأخيــر فــي دفــع مبالــغ الجوائــز ،إذا كان ســبب هــذا
( )11/1لــن
َّ
التأخيــر أن صاحــب الحســاب ال يمكــن االتصــال بــه.
حساب آخر غير الفائز.
لشخص أو
( )12/1الجوائز غير قابلة للتحويل ،وال يمكن دفعها أو تحويلها أو إيداعها
ٍ
ٍ
ستح َّقة على الجوائز هي مسؤولية الفائز وحده.
الم
َ
( )13/1جميع الضرائب  ،إن وُ جدتُ ،
(ط) آلية السحب على الجوائز
(ط )-1فترة السحب على الجوائز هي الفترة الزمنية التي ُتم َنح عنها الجائزة.
ـددة للســحب
(ط )-2يتــم الســحب علــى جميــع الجوائــز فــي غضــون أربعــة ( )4أســابيع بعــد نهايــة كل فتــرة ُمحـ َّ
ً
وفقــا لتقديــر مصــرف قطــر اإلســامي.
علــى الجوائــز ،أو
ـدد الفائــزون عشــوائ ّيًا بنظــام آلــي للســحب علــى الجوائــز فــي حضــور ممثــل مــن وزارة االقتصــاد فــي
(ط )-3يُحـ َّ
قطــر (أو حســب مــا تقتضيــه القواعــد واللوائــح فــي قطــر مــن وقــت آلخــر).
(ط )-4يتصل مصرف قطر اإلسالمي بالفائزين بالجوائز على العنوان الوارد في سجالت البنك.
(طُ )-5تع َلــن نتائــج الســحب علــى الجوائــز عــن طريــق الرســائل النصيــة القصيــرة ،و ُت َ
نشــر علــى الموقــع
اإللكترونــي للبنــك .ويجــوز لمصــرف قطــر اإلســامي ً
أيضــا أن يعلــن نتائــج الســحب علــى الجوائــز بــأي وســيلة
ً
وفقــا لتقديــره الخــاص.
اتصــال أخــرى،

وعليه نوقع بموافقتنا وإلتزامنا بما جاء بهذا العقد.

(h x) eligibility criteria for the draws can be modified without any notice as per QIB discretion.

(i) Prizes
(i/ i) Subject to the applicable Terms and Conditions, all prizes given to the account holder/ customer
shall be at the sole discretion of QIB.
(i/ ii) The prizes may be in cash or any other form as decided by QIB, at its sole discretion, from
time to time.
(i/ iii) The number of prizes awarded is at the sole discretion of QIB and may be increased or decreased.
(i/ iv) All prizes shall be granted from the QIB’s funds and not from the customer/ account holder’s
funds.
(i/ v) With regards to any matter in relation whatsoever with the prizes, QIB’s decision and records
will be final and legally binding.
(i/ vi) All prizes not in the form of cash may not be exchanged with cash.
(i/ vii) The cash prizes may not be exchanged for any other products or services of QIB.
(i/ viii)The cash prize will be denominated in the currency of the accountholder’s MISK SAVINGS
ACCOUNT (in case same type of account introduced by QIB in foreign currencies later on), unless
decided otherwise by QIB at its sole discretion.
(i/ ix) All cash prizes will be given by an account payee cheque to the accountholder or credited to
the accountholder’s MISK SAVINGS ACCOUNT within thirty (30) days after the completion of the prize
draw provided the accountholder’s MISK SAVINGS ACCOUNT shall be open, valid, duly activatedand
in good standing on the date of issuing the cheque or the date of credit of the prize and the
accountholder can be contacted at the address provided in QIB’s records.
(i/ x)  QIB shall not pay late payment charges or additional profit for any delay in giving of the prizes.
(i/ xi) QIB shall not be liable for any delay in giving of the prizes payment if such delay is because the
accountholder cannot be contacted.
(I/xii) The prizes are non-transferable and cannot be paid, remitted or deposited to a person or account
other than the winner.
(i/xiii) All taxes, if any, payable on the prizes shall be the sole responsibility and liability of the winner.
(j) Prize draw mechanism(j i) The prize draw period is determined by QIB at its sole discretion. For the
avoidance of doubt, a prize draw period is the time period for which a prize is awarded.
(j ii) All prize draws will be held within Four (4) weeks after the end of each applicable prize draw
period or as per QIB discretion.
(j iii) The winners will be decided in random by an automated prize draw system in the presence of
a representative from the Ministry of Economy in Qatar (or as required by the rules and regulations
of Qatar from time to time).
(j iv) The prize winners may be contacted by QIB at the address provided in QIB’s records.
(j v) The results of the prize draw shall be announced by SMS and also posted on Bank’s website.
QIB may also announce the results of the prize draw through any other means of communication
at its sole discretion.
Therefore, we sign hereunder in acceptance of, and abidance by, all the
terms and conditions related to the opening of a new account.

االسم:
التوقيع:

Name:
Signature:

األحكام والشروط التي تحكم الخدمات المصرفية االلكترونية
مقدمة:
ان هــذه الشــروط واالحــكام هــي التــي تحكــم الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة )القنــوات البديلــة( التــي
يقدمهــا مصــرف قطــر االســامي والفــروع التابعــة لــه لعمالئهــم .يجــب ان يتــم تفســير وتنفيــذ هــذه
االحــكام والشــروط وفقــا لقوانيــن دولــة قطــر وبمــا ال يتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة االســامية التــي تتبناهــا
هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي مصــرف قطــر االســامي وكذلــك تعليمــات واحــكام البنــك المركــزي بدولــة
قطــر .فــي حــال وجــود أي اختــاف بيــن النســختين العربيــة واإلنجليزيــة تكــون النســخة العربيــة هــي الســائدة.
يوافــق البنــك علــى عــرض الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة طبقــا للبنــود الــواردة أدنــاه:
أ -تعريفات:
• الخدمات المصرفية االلكترونية
 الخدمات المصرفية عبر األنترنت الخدمات المصرفية عبر الهاتف الخدمات عبر أجهزة الصراف األلي أو أجهزة اإليداع النقدي الخدمات المصرفية عبر الجوال (جوال المصرف) الخدمات المصرفية بالرسائل القصيرة كشف الحساب االلكتروني• العميــل :هــو الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي أو أي مؤسســة أو جهــة تحتفــظ بحســاب أو حســابات ،مختلــف
انواعــه  /انواعهــا ،لــدى مصــرف قطــر االســامي.
• البنك :هو مصرف قطر االسالمي وفروعه العاملة داخل دولة قطر أو خارجها.
• الشركة  :يقصد بها (أي من أو كافة فروع مصرف قطر االسالمي والشركات التابعة له).
• المعامــات المصرفيــة :باســتثناء ســحب االمــوال ،يقصــد بهــا (أي معامــات مصرفيــة) خاصــة بقيــد االمــوال
فــي الحســاب الدائــن أو المديــن أو تحويــل هــذه االمــوال اضافــة الــى الخدمــات والمنتجــات االخــرى التــي
يقدمهــا المصــرف عبــر الخدمــات المصرفيــة.
• رقــم التعريــف الشــخصي :يقصــد بــه الرمــز الســري و/أو الرقــم الســري أو كلمــة المــرور الــذي يتألــف مــن
مدلــول ألفبائــي أو رقمــي صــادر عــن المصــرف أو قــام العميــل بإنشــائه ،والــذي يتيــح للعميــل الوصــول الــى
الخدمــات والمنتجــات االخــرى التــي يقدمهــا البنــك عبــر الخدمــات المصرفيــة.
• يكــون العميــل مســؤوال عــن الحفــاظ علــى ســرية وخصوصيــة جميــع رمــوز رقــم التعريــف الشــخصي أو كلمة
المــرور ألي مــن الخدمــات االلكترونيــة وال يتحمــل المصــرف أي خســارة أو تعويــض للعميــل أو ألي جهــة اخــرى
التــي تكــون بســبب عــدم الحفــاظ علــى ســرية رقــم التعريــف الشــخصي أو كلمــة المــرور.
ب -أحكام عامة:
• ان جميــع المعامــات التــي يقبلهــا وينفذهــا المصــرف علــى تعليمــات العميــل مــن خــال القنــوات البديلــة
تكــون علــى نفقته/نفقتهــا ومسؤوليته/مســؤوليتها الخاصــة كمــا ويكــون العميــل ملزمــا بهــذه التعليمــات.
• يجــوز للمصــرف ،دون الرجــوع للعميــل ،ان يخصــم مــن حســاب العميــل أي مصاريــف أو رســوم أو عمــوالت
مســتحقة الدفــع نظيــر الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة التــي تقــدم للعميــل مــن خــال (الخدمــات
المصرفيــة اإللكترونيــة) وذلــك وفقــا لنظــام الرســوم والعمــوالت المعتمــد لــدى البنــك.
• ال يكــون المصــرف مســؤوال تجــاه العميــل فــي حــال تخفيــض المبلــغ الــذي يتــم قيــده أو تحويلــه فــي حســاب
العميــل بســبب الرســوم أو انخفــاض القيمــة ،كمــا وال يكــون ملزمــا بشــيء فــي حــال عجــز العميــل عــن
الوصــول الــى اموالــه نتيجــة أليــة قيــود أو لوائــح تصدرهــا المحاكــم أو الســلطات المختصــة.
• يســتطيع العميــل ان يحصــل علــى نســخة مطبوعــة لكشــف حسابه/حســابها عبــر الخدمــات االلكترونيــة
المختلفــة ،وفــي حــال وجــود أي اعتــراض علــي أي مــن المعامــات ينبغــي علــى العميــل اخطــار البنــك خطيــا
فــي غضــون خمســة عشــر ( )15يومــً مــن تاريــخ صــدور النســخة المطبوعــة ببيــان
• كشــف حســاب العميــل .امــا اذا تقاعــس العميــل عــن اخطــار المصــرف خــال المــدة المذكــورة فــان بيــان
الحســاب يعتبــر صحيحــً.
• ال يكــون المصــرف مســؤو ً
ال عــن أي ضــرر أو خطــأ أو خســارة قــد تحــدث عنــد قيــام العميــل باســتخدام
الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة .يكــون العميــل مســؤو ً
ال وحــده عــن صحــة المعلومــات والبيانــات التــي
يتــم ادخالهــا وعــن أي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى هــذه المعلومــات أو البيانــات مــن وقــت ألخــر وكذلــك
تســوية أي نــزاع مــع المؤسســة المبرمجــة.
• يلتــزم العميــل بأخــاء مســؤولية المصــرف وموظفيــه عــن كافــة االلتزامــات الناشــئة جــراء كافــة المعامــات
االلكترونيــة التــي يتــم بموجبهــا قبــول العمليــات مــن جانــب العميــل.
• يجــوز للمصــرف ان يرفــض تنفيــذ أي طلبــات أو تعليمــات أو الخدمــات يطلبهــا العميــل اذا امتنــع أو تقاعــس
االخيــر عــن االلتــزام باإلجــراءات الضروريــة المنصــوص عليهــا فــي الموقــع عــل االنترنــت أو فــي هــذه الوثيقــة ،أو
فــي حــال عــدم صحــة المعلومــات والبيانــات أو مخالفتهــا للقوانيــن الســائدة فــي دولــة قطــر.
• ال يتحمــل المصــرف أيــه مســؤولية مترتبــة فــي حــال عــدم تنفيــذ المعاملــة أو الخدمــة المطلوبــة مــن قبــل
العميــل اذا كان الخطــأ أو التقصيــر المــؤدي الــى ذلــك خــارج عــن ســيطرة المصــرف ووكالئــه وموظفيــه
ومنســوبيه وكذلــك اذا تــم إخطــار العميــل بذلــك الخطــأ أو التقصيــر بــأي وســيلة إخطــار مقبولــة ومناســبة.
• يتعهــد العميــل بأخــاء مســؤولية المصــرف بالكامــل عــن كل االضــرار والمطالبــات أيــا كان نوعهــا كمــا
وأن العميــل ،بموجــب هــذه الوثيقــة ،يتنــازل ويعفــي ويخلــي مســؤولية البنــك وموظفيــه ومنســوبيه
عــن أيــة متطلبــات أو التزامــات أو حقــوق قــد تنشــأ نتيجــة إســتعمال الخدمــات االلكترونيــة وكذلــك فيمــا
يتعلــق بالمعلومــات والبيانــات الخاصــة بالحســاب والعاملــة والتــي يتــم نقلهــا عبــر (جــي اس ام) وشــبكة
المعلومــات الدوليــة (االنترنــت).
• الحســاب المشــترك :ان الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة المنــوه عنهــا أعــاه متوفــرة لجميــع عمــاء البنــك،
كذلــك فانــه يحــق ألي مــن االطــراف المختلفــة التقديــم أو االشــتراك فــي أي أو بعــض مــن الخدمــات
المصرفيــة االلكترونيــة عــن طريــق طلبــات منفصلــة مــن ثــم يكــون لهــم الحــق فــي طلــب الخدمــات
المذكــورة.
• فــي حــال ضيــاع أو فقــدان أو ســوء اســتخدام أي مــن الرقــم الســري أو كلمــة المــرور أو رمــز التعريــف
الشــخصي ينبغــي علــى العميــل اخطــار البنــك خطيــً أو عــن طريــق االتصــال بمركــز االتصــاالت وخدمــة
العمــاء علــى الفــور وذلــك مــن أجــل اتخــاذ التدابيــر االحترازيــة الالزمــة  .يتحمــل العميــل كامــل المســؤولية
فيمــا يختــص بــأي معاملــة تتــم فــي حســابه قبــل إخطــار البنــك والتبليــغ عــن ضيــاع أو فقــدان أي مــن االرقــام
الســرية أو كلمــة المــرور.
• يحــق ألي مــن الطرفيــن انهــاء هــذا العقــد فــي أي وقــت بعــد قيامــه بأخطــار الطــرف االخــر خطيــً بمهلــة ال
تقــل عــن شــهر واحــد قبــل انفــاذ ذلــك االنهــاء.
• يقــر العميــل بانــه قــد فهــم فهمــا تامــا كافــة األحــكام والشــروط وأنــه لــم يكــن تحــت تأثيــر أي غلــط أو
تدليــس أو أكــراه كمــا ويحــق للبنــك إدخــال التعديــات علــى هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت ســواء تــم
االخطــار أو لــم يتــم للعميــل.
• تخضــع هــذه االتفاقيــة وتفســر علــى مبــادئ الشــريعة االســامية والتــي ال تتعــارض مــع القوانيــن المحليــة
لدولــة قطــر .ان أي مطالبــة أو خــاف أو نــزاع ينشــأ بســبب هــذا العقــد ينبغــي احالتــه الــى المحكمــة أو جهــة
االختصــاص القضائــي.
• يحتفــظ البنــك بالحــق فــي القيــام بنــاء علــي تقديــره المطلــق بتعديــل أو زيــادة الرســوم الخاصــة بالخدمــات
القائمــة وكذلــك الرســوم الخاصــة بــكل أو أي مــن الخدمــات التــي تقــدم للعميــل فــي المســتقبل.
• يتــم تقديــم خدمــة كشــوف الحســابات االلكترونيــة وجميــع الخدمــات االلكترونيــة االخــرى علــى مســؤولية
العميــل وحــده دون ســواه ،وفــي حــال افشــاء البيانــات التــي يتــم االفــراج عنهــا فــان البنــك ال يكــون مســؤوال
تجــاه العميــل عــن أي خســارة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن أي نــوع مترتــب علــى هــذا االفشــاء و /أو تســليم
هــذه الخدمــة الخاصــة بالبيانــات االلكترونيــة عبــر العنــوان البريــدي االلكترونــي أو الجــوال أو الهاتــف.
• ال يكــون موظفــو مصــرف قطــر االســامي مســؤولين عــن أي اســتخدام أو تغييــر مصــرح بــه بالنســبة للبيانــات
الخاصــة بالعميــل مــن أي طــرف أو اطــراف داخــل البنــك أو خارجــه.
• أقــر وأعلــن اننــي افهــم أن جــزاء مــن الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة تكــون بمثابــة خدمــات مجانيــة .ومــع
ذلــك يحتفــظ البنــك بالحــق فــي القيــام بنــاء علــي تقديــره المطلــق بفــرض رســوم علــى الخدمــات وتغييــر
سياســته حســبما يــراه مناســبا وذلــك بمــا ال يتعــارض مــع سياســات البنــك المركــزي ،بعــد قيامــه بأخطــار
العميــل بطريقــة مناســبة.
• اقــر واعلــن ان بعــض الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة يتــم تأكيدهــا مــن قبــل البنــك عبــر رســالة تأكيديــه
علــى عناويــن البريــد االلكترونــي الخارجيــة أو خدمــة الرســائل القصيــرة التــي يقدمهــا العميــل .لــذا فــان البنــك
لــن يكــون مســؤوال عــن تأخيــر الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة أو مــا يتعلــق بهــا مــن رســائل واخطــارات أو
عــن عــدم تســليم البيانــات اإللكترونيــة أو )الرســائل القصيــرة عــن طريــق الجــوال( أو أي نقــص أو تجزئــة نتيجــة
لكبــح أو تمزيــق أو حجــز أو تنقيــة لرســائل البريــد االلكترونيــة مــن قبــل الجهــة التــي تقــوم بتوفيــر خدمــات
االنترنــت لمقــدم الطلــب أو عــن طريــق منظومــة البريــد االلكترونــي أو عــن طريــق االتصــاالت أو أي طــرف اخــر.
شروط عامة أخرى
 )46فــي حــال وفــاة العميــل يتــم تجميــد الحســاب وال يتــم صــرف أيــة مبالــغ موجــودة باســمه لــدى المصــرف
للورثــة أو الــوكالء إال بطلــب رســمي مــن المحكمــة المختصــة موجــه للمصــرف أو فــي حــال تقديــم الوكيــل
شــهادة حصــر اإلرث وثبــات وكالتــه عــن كافــة الورثــة وال يكــون المصــرف مســؤو ً
ال إال بعــد إخطــاره بالوفــاة.
 )47تصبــح الحســابات راكــدة بعــد إنقضــاء المــدد التاليــة بــدون أي حركــة ســحب أو أيــداع ،أثنــا عشــر شــهرا علــى
الحســابات الجاريــة ،أربعــة وعشــرون شــهرًا علــى حســابات التوفيــر وســتون شــهرًا علــى حســابات الودائــع
ألجــل  .ولــن يتــم تنشــيط الحســاب إال بوجــود صاحــب الحســاب وتقديــم مســتندات إثبــات الشــخصية ســارية
وبعــد موافقــة المصــرف.
 )48فــي حالــة الحســاب الراكــد وفــي حالــة تعــذر االســتدالل علــى العميــل صاحــب الحســاب وبعــد اســتنفاذ
وســائل االتصــال بــه ســوف يقــوم المصــرف بتطبيــق تعليمــات مصــرف قطــر المركــزي ويحــول أيــة مبالــغ لــم
تتــم المطالبــة بهــا باإلضافــة إلــى المعلومــات حــول العميــل إلــى إدارة التــركات وشــؤون القاصريــن بــوزارة
األوقــاف والشــؤون اإلســامية بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى تاريــخ تجميــد الحســاب.
 )49فــي حــال رغبــة العميــل أن يقــوم المصــرف باســتخراج زكاة أموالــه ،عليــه أن يقــوم بطلــب ذلــك خطيــً مــن

Alternative Channels Terms & Conditions
Introduction:
)These terms and conditions shall govern the Alternative Channels services (Electronic Services
rendered by Qatar Islamic Bank (QIB) and its subsidiaries to their customers. These terms and
conditions shall be construed and implemented pursuant to the Qatari laws and Sharia principles as
applied in Qatar Islamic Bank Sharia Board and Qatar Central Bank instructions and rules. The Arabic
version shall prevail in case of any differences between Arabic and English versions. The Bank agrees
to offer the alternative channels services as per the following terms and conditions.
A. Definitions:
• Alternative Channels:
- Internet Banking
- Phone banking including IVR services
)- ATMs and CDMs (Cash Deposit Machines
- Mobile Banking
- SMS Banking
- E-Statements
• The customer: means any natural/corporate person or any entity who maintains an account or
accounts with QIB in their different types.
• The Bank: means Qatar Islamic bank and its branches operating in or outsideQatar.
• The company: means any or all the subsidiaries of Qatar Islamic Bank (QIB).
• Banking Transactions: except cash withdrawal transactions means any banking transactions of
debit, credit or transfer of funds or payments and other services and products provided by the bank
through the alternative channels.
• Personal Identification Number (PIN) and/or Password: means the secret word and/or number
composed of alpha-numeric value issued by QIB or by the customer to access any of the alternative
banking services.
• The customer shall be responsible for maintaining the confidentiality and privacy of all PIN codes
and passwords and the bank will not be responsible or liable for any losses incurred by the customer
or any other entity which results from the negligence of the customer in maintaining the due privacy
and confidentiality of the PIN or Password.
B. General Provisions:
• All transactions accepted by the Bank upon the customer’s instructions through any of the alternative
channels shall be at his/her own cost and responsibility and the customer shall be bound by such
instructions and transactions.
• The Bank may, without referring to the customer, deduct from the customer’s account any expenses,
fees, or commissions payable against the banking services and products rendered to the customer
pursuant to the banking fees & commissions regulation as approved by the Bank
• The bank shall not be liable towards the customer if the amount credited or transferred to the
customer’s account is reduced because of fees or depreciated value nor shall the Bank be held liable
if the customer is unable to access his/her funds as a result of any restrictions issued by the courts
or competent authorities.
• The customer can have a printout of his/her statement of account through any of the alternative
channels. In the event of any dispute or objection on any of the transactions, the customer should
notify the Bank in writing within fifteen (15) days from the date of the statement of account
printout; if the customer fails to notify the Bank the statement of account shall be deemed correct.
• The bank shall not be liable for any damages, error or loss that may occur when the customer uses
any of the alternative channels Services. The customer alone shall be responsible for correctness
of the information and data that are entered and any changes or amendments that may take
place from time to time and the settlement of any dispute with the concerned utility institution or
beneficiary.
• Customer shall indemnify the Bank and its employees of any liability whatsoever arises from any
transactions performed on the customer’s account through any of the alternative channels.
• The Bank may refuse to execute any requests, instructions or services, requested by the customer
that fails to comply with the relevant procedures as provided in the website and herein or if the
information and data are incorrect or are against the Qatari law and Qatar Central Bank regulations
and guidelines.
• The Bank shall not bear any responsibility resulting in case of the non-execution of the transaction
or service requested by the customer if the fault is out of the bank’s control and is beyond the
domination of the Bank and its agents, nominees and employees and if the customer was notified
of the same default via reasonable notice by any means of notification.
• The Customer undertakes to fully indemnify the Bank and hereby fully/and irrevocable waives,
releases and discharges the bank and offices/ officers from any claims, obligations and rights that
may raise from the use of the service and with respect to account and transaction information
transmitted through GSM and internet network.
• Joints Accounts: The above electronic channels services is/are available in full or limited in accordance
with the bank’s decision, for all customers. Moreover, joint accounts with single signatory status are
eligible to enroll in any of the services if the request is received or service accessed by any of the
parties.
• The customer takes the responsibility to notify the bank in writing or by calling the Contact Center
in case of loss or disclosure and misuse of the password/PIN to take the necessary precautionary
measures. The customer shall assume full responsibility as to any transactions effected in his/her
account upon occurrence of all or any such events until such time the Bank is notified as stated
above.
• Either party shall have the right to terminate this contract at any time by giving the other party a
written notice not less than one month to the effect.
• The customer undertakes that he/she has fully understood there terms and conditions and that he
has not been influenced by mistake, misrepresentation, duress and the Bank shall have the right to
amend these terms and conditions at any time.
• This agreement is governed by and construed in accordance to the Sharia Principles not contradicting
with the local laws of Qatar. Any claim, controversy or dispute arising from this contract shall be
submitted to the court or competent jurisdiction.
• The Bank reserves the right under its sole discretion to charge or increase charges for existing
services and for any or all service(s) granted to the customer in the future.
• E-statement service and all other electronic services are provided entirely at the customer’s sole
risk and in case of disclosure of the statement or any other information, the Bank shall not be
liable to the customer for any direct, indirect, damages of any nature, which may arise in respect
of this disclosure resulting from the delivery of this e-statement service through the e-mail address
provided by the customer or through phone or mobile.
• Qatar Islamic Bank employees will not be responsible for any unauthorized usage or unauthorized
alteration of the data.
• I understand that part of the EBS are free of charge services, however the Bank reserves the right
under its sole discretions to charge fees for the services and change its policy as the Bank seems fit
after reasonable notification to the customer.
• I understand that some of the electronic services are confirmed by the Bank through a confirmation
message to the external e-mail addresses or contacts provided by the customer, therefore the bank
will not be liable for delay of the services or related messages, notifications or of the non-delivery
of the e-statement, SMS , other incomplete or partial due to suppression, disruptions, blocking or
filtering of e-mail by the applicant’s internet or phone or mobile service provider or any other party.
MISCELLANEOUS
46. Upon the death of an Account Holder, standing balance in the Account shall be disbursed to
successors/proxies subject only to a formal request by the Court of jurisdiction addressed to the
Bank or otherwise, if the Proxy presents an Estate Inventory Certificate and evidence that he is the
legal Proxy for all the Heirs/ successors. The Bank shall be liable for such, only after being notified
of any concerned customer’s death.
47. An account shall be considered as “dormant” after remaining unused for 12 months for current
accounts, 24 months for savings accounts and 60 months for fixed deposit accounts, and which will
not be subject to reactivation unless in the presence of the account holder(s); providing new valid
identification documents and QIB approves this action.
48. In case the Account is dormant and its holder cannot be contacted by all available means, the
bank shall act as instructed by QCB and transfer any unclaimed amounts as well as the Customer’s
relevant information to the Minors & Estate Dept. of the Ministry of Endowments & Religious Affairs
after ten (10) years from the date the said account has been blocked.
49. The Bank may pay the “Zakat” due on the Account balance on Customer’s behalf subject to a
written authorization from him/her.

المصــرف.
 )50يحــق للمصــرف إتــاف بطاقــات الصــراف اآللــي واألرقــام الســرية مــا لــم يســتلمها العميــل بعــد مــرور 2
شــهور وإتــاف دفاتــر الشــيكات بعــد مــرور  10أيــام مــن تاريــخ إصدارهــا وعلــى العميــل أن يقــوم بتقديــم
طلــب جديــد إلعــادة اإلصــدار مــع دفــع رســوم جديــدة بــدل تقديــم الخدمــات المطلوبــة مجــددًا.
 )51ال يحــق للعميــل أن يطلــب بــأن يكشــف حســابه ،وفــي حــال تــم كشــف الحســاب مــن قبــل المصــرف مقابــل
مصاريــف علــى الحســاب أو دفــع قيمــة الشــيك مســحوب يعتبــر العميــل ملزمــا بتســديد االلتــزام تجــاه
المصــرف.
 )52يحــق للمصــرف اســتثمار الرصيــد الدائــن فــي الحســاب ويكــون المصــرف ملزمــا بتســديد الرصيــد للعميــل
عنــد الطلــب ويتحمــل المصــرف نتيجــة اســتثمار الحســاب مــن أربــاح وخســائر.
 )53علــى العميــل المحافظــة علــى دفاتــر الشــيكات ويعتبــر المســؤول عــن فقدانــه أو إعطــاءه للغيــر وعليــه
تبليــغ المصــرف فــور فقدانــه وال يتحمــل المصــرف أي نتيجــة لســوء اســتعمال الشــيكات المفقــودة قبــل
التبليــغ عنهــا.
 )54علــى العميــل إبــاغ المصــرف فــور فقــدان بطاقــة الصــراف اآللــي أو ســرقتها وال يتحمــل المصــرف أيــة نتيجــة
للفقــدان قبــل اإلبــاغ.
 )55يحــق للمصــرف عــدم إصــدار دفتــر شــيكات العميــل دون ذكــر األســباب ،كمــا يحــق للمصــرف إصــدار دفتــر
شــيكات بعــدد األوراق الــذي يــراه مناســبًا.
 )56يحق للمصرف تعديل أسعار منتجاته والنظر فيها دون اعتراض من العميل.
 )57تعتبــر جميــع حســابات العميــل المختلفــة والمفتوحــة بالمصــرف باســم العميــل وحــدة ال تتجــزأ كمــا تعتبــر
جميــع مــا للعميــل لــدى المصــرف مــن أوراق نقديــة وماليــة وبضائــع وخالفــه ضمانــً لجميــع مطلوبــات
المصــرف منــه حتــي التــي لــم تســتحق بعــد.
 )58يحتفــظ المصــرف بحقــه فــي أن يغيــر ،وفــق تقديــره أيــا مــن األحــكام والشــروط يجــوز اإلعــان عــن التغييــر
بأيــة وســائل يراهــا المصــرف مناســبة ،وتشــكل أيــا مــن تلــك الوســائل اشــعارًا للعميــل يكــون نافــذ المفعــول
اعتبــارًا مــن تاريــخ النشــر .وأن أي عمليــه تجــرى علــى الحســاب بعــد تاريــخ دخــول أي مــن التغييــرات فــي األحــكام
والشــروط حيــز الســريان )كمــا هــو محــدد فــي إعــان المصــرف( بشــكل قبــوال مــن العميــل لهــذا التغييــر مــن
دون أي تحفــظ.
 )59يحق للمصرف أن يأخذ المصاريف الفعلية المباشرة فقط المتعلقة بالقضاء.
 )60يفــوض العميــل بموجــب هــذا العقــد المصــرف بقبــول تنفيــذ تعليمــات بالفاكــس أو البريــد االلكترونــي أو
أيــة وســيلة اتصــال أخــرى يتفــق عليهــا وللمصــرف الحــق فــي قبــول أو رفــض تنفيــذ التعليمــات بحســب مــا
يــراه مناســبًا .ويعلــم العميــل ويوافــق ويقــر علــى أن يقــوم المصــرف بتنفيــذ أي تعليمــات تــرد لــه مــن العميــل
دون الحاجــة ألي اســتعالم أو تأكــد مــن جانــب المصــرف عــن صحــة هــذه الرســالة و/أو هــذه التعليمــات أو
شــخصية مــن أرســلها ســواء كانــت هــذه الرســالة تعليمــات بقصــد دفــع أمــوال وخصــم أو إضافــة من/وإلــى
أي مــن حســاباتنا أو بقصــد التصــرف فــي أيــة أمــوال أو ضمانــات أو مســتندات تحــت يــد المصــرف أو خالفــه أو
كانــت هــذه التعليمــات تحتــوي علــى مــا يفهــم أو ينــم عــن إلــزام العميــل بــأي اتفــاق أو أي ترتيــب آخــر مــع
المصــرف ويقــر العميــل مقدمــً أن هــذه التعليمــات صــادرة منــه أو بالنيابــة عنــه ويفــوض العميــل المصــرف
ويوافــق علــى أن يقــوم المصــرف وفقــً لمــا يــراه مناســبًا باعتمــاد أو برفــض أي تعليمــات أو رســالة يقــوم
العميــل بتوجيههــا أو يفهــم أنــه قــد تــم توجيههــا مــن قبــل العميــل أو بالنيابــة عنــه.
 )61يتعهــد العميــل للمصــرف تعهــدا ال رجــوع فيــه بتعويضــه وبصفــة دائمــة عــن كافــة الخســائر والمتطلبــات
والدعــاوي واإلجــراءات والطلبــات واألضــرار والتكاليــف والنفقــات التــي يتكبدهــا أو يتحملهــا المصــرف أيــا
كانــت طبيعتهــا ومهمــا كان ســببها مــن جــراء قيــام المصــرف بالعمــل وفــق الشــروط هــذا تفويــض قبــول
التعليمــات بالفاكــس حتــى لــوكان هنــاك خطــأ أو التبــاس أو ســوء فهــم أو عــدم وضــوح لمــا ورد فــي هــذه
التعليمــات.
 )62يتعهــد العميــل بــأن يقــوم بإرســال تعزيــز كتابــي لــكل التعليمــات التــي تــم توجيههــا إلــى المصــرف
بالفاكــس فــي أســرع وقــت ممكــن مــع توضيــح انهــا تعزيــز للتعليمــات الســابق إرســالها بالفاكــس علــى أن
يكــون التعزيــز الكتابــي موقــع منــه و/أو معتمــد وفقــً للتفويــض إدارة الحساب/الحســابات فــي شــركته.
وفــي حــال إخفاقــه فــي إصــدار هــذا التعزيــز أو ضيــاع أصــل التعليمــات الســابق إرســالها للمصــرف بالفاكــس،
فإنــه يقــر ويتعهــد بإعتمــاد التعليمــات المســتلمة بواســطة المصــرف كمــا هــي والتــي قــام المصــرف
بتنفيذهــا ويعتــد بهــا كاألصــل تمامــً.
يتعهد العميل للمصرف:
 )63بتسديد االلتزامات التي قد تترتب على الحساب.
 )64بالمحافظــة علــى البطاقــات االلكترونيــة ودفاتــر الشــيكات الصــادرة عــن المصــرف ويعتبــر المســؤول األول
تجــاه فقدانهــا أو ســوء اســتعمالها.
 )65بتعاونــه مــع المصــرف عــن طلــب تحديــث البيانــات بــأي شــكل كان وفقــا لتقديــر المصــرف وتزويــده ببيانــات
حديثــة وصحيحــة عنــه وكذلــك تزويــد المصــرف بالمســتندات المؤيــدة ذات الصلــة.
 )66بتزويد المصرف بالمعلومات التي يطلبها ويراها مناسبة لتقديم الخدمات المصرفية.
 )67بــأن يقتصــر اســتخدام الحســاب الشــخصي علــى مصالحــه الشــخصية المفصــح عنهــا وعــدم اســتغالله
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي أي أغــراض تجاريــة ممــا قــد يــؤدي إلــى إغــاق الحســاب وذلــك وفقــً
لتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي ووزارة األعمــال والتجــارة.
 )68بتحديث بيانات الحساب لدى المصرف كل سنتين على األكثر .
 )69بقبول أي تعديل أو تصحيح موقع من المصرف تصويبا لحسابه.
 )70بالتقيــد بمــا جــاء فــي أحــكام المــادة  357مــن القانــون رقــم  11لســنة  2004مــن قانــون العقوبــات القطــري
الخــاص بتحريــر الشــيكات وأي تعديــات تطــرأ عليــه بعــدم إصــدار شــيك مــن دون رصيــد أو مقابــل رصيــد غيــر
كاف بالحســاب.
 )71للمصــرف كمضــارب  -شــريك بعملــه  -حصــة فــي عائــد االســتثمار قدرهــا __________ %مــن الربــح أمــا
الخســارة فإنهــا علــى رب المــال مــا لــم يثبــت أن المضــارب قــد قصــر أو خالــف شــرط المضاربــة فإنــه يضمــن
الخســارة حينئــذ ،وللمصــرف الحــق فــي تعديــل هــذه النســبة مــن عــام إلــى آخــر دون الرجــوع إلــى صاحــب
الحســاب مــع إشــعاره بذلــك.
وعليه نوقع بموافقتنا وإلتزامنا بما جاء بهذا العقد.
أحكام وشروط إصدار واستخدام «بطاقة خصم/الصراف اآللي » الصادرة عن مصرف قطر اإلسالمية
يخضــع اصــدار البطاقــة واســتخدامها للمــواد والشــروط اآلتيــة التــي يقــر حامــل البطاقــة بإطالعــه عليهــا
وقبولــه التقيــد بهــا قبــل التوقيــع علــى طلــب الحصــول عليهــا بموجــب هــذه اإلســتماره.
 -1التعاريــف :األســماء اآلتيــة ســتحمل المعانــي والــدالالت المبينــه قريــن كل منهــا  -مالــم يقتصــر الســياق
خــاف ذلــك.
المصرف  :مصرف قطر اإلسالمي
حامل البطاقة  :بطاقة الخصم الصادره عن مصرف قطر اإلسالمي
العميل  :صاحب الحساب
التاجر  :أي شخص أو مؤسسة أو شركة أو كيان قانوني يقبل التعامل بواسطة البطاقة
الحســاب  :حســاب العميــل الــذي تســجل فيــه جميــع القيــود (قيمــة المعامــات التــي تمــت بواســطة البطاقــة،
الرســوم المســتحقة ،المصروفــات أو غيــره مــن األعبــاء)
 -2يجب على العميل أن يكون له حساب جار أو توفير بالريال القطري لدى أي من فروع المصرف.
 -3يقتصر استخدام البطاقة على حاملها فقط ومن خالل حد اإلستخدام المقرر لها.
 -4تصــدر البطاقــة علــى أســاس أن جميــع المبالــغ التــي تســحب يجــب أن تكــون فــي حــدود (الرصيــد) المتــاح)
للعميــل بالمصــرف.
 -5تكــون البطاقــة صالحــة لالســتخدام علــى أجهــزة الصــراف اآللــي واألجهــزة األخــرى الموجــودة لــدى مراكــز
البيــع المختلفــة بقطــر والموضــوع عليهــا اســم المصــرف أو شــعاره أو تصميــم البطاقــة.
 -6تبقــى البطاقــة طيلــة الوقــت ملــكًا للمصــرف ويقــوم العميــل بتســليمها للمصــرف متــى طلبهــا األخيــر ومــن
حــق المصــرف المطلــق ســحب تلــك البطاقــة أو وقــف التعامــل بهــا.
 -7تصــدر البطاقــة والرقــم الشــخصي المرتبــط بهــا علــى مســؤولية العميــل الكاملــة وال يتحمــل المصــرف أي
التــزام مــن أي نــوع كان عــن أيــة خســاره أو ضــرر ينشــأ عــن إصــدار البطاقــة والرقــم والشــخصي المرتبــط بهــا
مهمــا كانــت كيفيــه وقــوع تلــك الخســاره أو ذلــك الضــرر.
 -8يجب على العميل أال يفشي رقمه الشخصي ألي شخص آخر.
 -9يظــل العميــل فــي كل األوقــات مســئو ً
ال عــن أي معاملــة تتــم بواســطة بطاقتــه ،ويتعهــد بتعويــض
المصــرف عــن أي خســائر أو أضــرار تنشــأ عــن االســتخدام الخاطــىء للبطاقــة والرقــم الشــخصي المرتبــط
بهــا .وســيكون مــن حــق المصــرف افتــراض أن كل عمليــة تــم تنفيذهــا بواســطة البطاقــة والرقــم الشــخصي
المرتبــط بهــا .ويكــون مــن حــق المصــرف افتــراض أن كل عمليــة تــم تنفيذهــا بواســطة البطاقــة والرقــم
الســري الخــاص بهــا قــد تمــت بتفويــض مــن العميــل.
 -10دونمــا معارضــة لنــص البنــد ( )81أعــاه ،فإنــه يتعيــن علــى العميــل أن يحــرص كل الحــرص علــى عــدم
فقــدان البطاقــة وتفاصيــل رقمــه الشــخصي أو ســرقتها وعليــه المبــادرة بإخطــار المصــرف حــال حــدوث
شــيء مــن ذلــك تــم تأكيــده كتابــة.
 -11لــن يكــون المصــرف مســئو ً
ال عــن أي خســاره أو ضــرر ناشــىء ســواء بطريــق مباشــر أو بطريــق غيــر مباشــر
عــن أي عطــل أو تلــف للبطاقــة أو لجهــاز الصــراف اآللــي أو للجهــاز المركــب بمراكــز البيــع أو غيــره مــن األجهــزة
اإللكترونيــة.
 -12لــن يكــون المصــرف مســئو ً
ال عــن أي فعــل يصــدر عــن أي «تاجــر » ألي ســبب كان بمــا فيــه رفضــه قبــول أي
بطاقــة.
 -13تعتبــر ســجالت المصــرف الخاصــة بالمعامــات الناشــئه عــن اســتخدام البطاقــة نهائيــة وملزمــه الصحابهــا
مــن كافــه الوجــوه.
 -14للمصــرف الحــق فــي التدخــل مــن حيــن آلخــر لتقييــد أو تعديــل الحــدود المســموح بهافــي مبالــغ الصــرف
النقــدي بواســطة البطاقــة وكذلــك بالنســبة لعــدد المعامــات اليوميــه.
 -15يســمح للمصــرف بــأن يقيــد علــى حســاب العميــل الرســوم المســتحقة عــن إصــدار البطاقــة التــي يتــم

50. ATM cards/secret numbers not received by concerned customer within 2 months from their issue
date shall be destroyed. Undelivered check booklets will be destroyed 10 days after issue date.
Customer shall have to re-apply for new booklets and bear corresponding re-issue charges.
51. Customer has no right to request any overdraft of the Account. In case account is overdrawn by
the bank to Bank to cover a check drawn on the said account or expenses charged on the account,
Account Holder shall be committed to settle any such liabilities to the Bank.
52. The Bank is hereby authorized to invest at its full responsibility (in respect of all consequential
profit/loss), the credit balance standing in the Current Account. But will be liable at all times to pay
such balance on demand.
53. Customer must properly maintain his/her booklets and shall be responsible for any loss of the
booklet or for the consequences of giving the booklet to any third party. Further, the Bank must be
immediately notified of any booklet loss event but shall not be liable for any result occurring before
reporting the case to it.
54. Customer must properly maintain his/her ATM. The bank must be immediately notified of any
ATM card loss event but shall not be liable for any results occurring before reporting the case to it.
55. The Bank may refuse check booklets to Customer without giving any reasons and has the right to
issue such booklets in the number of pages deemed proper by it solely.
56. QIB has the right to reconsider and to change its products ‘prices without any objection of the
customer.
57. All customer’s accounts opened in his name shall he treated as one unit and cannot be split and all
customer’s cash, financial papers, goods, etc, shall be treated as commercial security for all of the
bank’s claim against Customer even if yet accrued.
58. The Bank reserves the right to change, at its discretion, any of the terms and conditions and
may announce such change by any means or media it deems appropriate. Any of these means
will constitute a notice to the customer and it will take effect from the date of publication, and
that any operation conducted on the account after the date of the entry of any changes in terms
and conditions into force (as defined in the declaration of the bank) constitutes acceptance of the
customer for this change without any reservation.
59. QIB is hereby entitled to debit any direct applicable court expenses from the customer.
60. Customer hereby authorities the Bank to accept his/her instructions sent by e-mail or any other
communication means as agreed between the parties. The Bank may accept or refuse to execute
such instructions at its sole discretion and customer hereby agrees and authorizes the bank, at
its discretion, to rely upon and act in accordance with any notices, instructions or other messages
directed from the customer or purport to be directed from the customer or on the customer behalf by
fax, without any verification of such instructions or require about the genuineness of the instructions
or identify of its sender, whether such instructions were to pay funds or otherwise to debit or
credit any of customer accounts, or intended to dispose of any money or securities or documents in
possession in the bank or purport to bind the customer to any agreement or other arrangement with
the bank, and customer agrees in advance that such instructions are issued from him/ her or his/her
behalf. And customers hereby agrees and authorities the bank, at its discretion, to rely upon and act
or to decide not to act in accordance with any notices, instructions or other messages directed from
the customer or purport to be directed from the customer or on his/her behalf by fax.
61. Customer hereby irrevocably undertakes at all times to indemnity the bank against all losses,
claims, lawsuits, demands, actions, damages, costs and expenses of whatsoever nature or cause
the bank may incur or sustain by reason of its acting in accordance with the terms of this mandate
even were any error, ambiguity, misunderstanding or lack of clarity of the terms of such instructions.
62. The customer undertakes to send as soon as possible a notice in writing, confirming all instructions
directed to the Bank by fax specifying that these are in confirmation to the instructions given
previously by fax provided that such written confirmation be signed and endorsed in accordance
with the terms of the account(s) operation mandate. In case of his failure to issue such confirmation
or the loss of the original copies of the instructions sent already to the bank by fax, the customer
declare and undertakes to endorse the instruction received and acted upon by the bank as they are
and, will be considered as originals.
THE CUSTOMER UNDERTAKES HEREBY TO.
63. Settle any liabilities arising on the Account.
64. preserve his/her check booklets and e-cards issued by the Bank and agrees to beheld liable for
the loss/ misuse of the same.
65. Cooperate with the Bank, in its sole discretion, however and whenever requested, to update his/
her data, give correct information, and provide any requested supporting documentations in relation
with the data provided.
66. Provide the Bank with any requested information as deemed upon applying for any banking
services.
67. Abstain from using his personal account for commercial purposes whether directly or indirectly.
Violating this undertaking may lead to closure of the account and this is according to the instructions
of QCB and the Ministry of Economy and Commerce.
68. Update his/her account data with the Bank every two years max.
69. Accept amendments/adjustments to the account formally made by the Bank.
70. To abide by the rules of article number 357 of the Qatari penal law no. 11 for the year 2004, and
all its amendments, regarding the usage of cheques. Not to issue a cheque without balance in the
account.
71. The bank as a speculator – partner in his business – will have a share worth ________% of the
profit, but the loss will be responsibility of the money owners, unless otherwise he proves that the
speculator has defaulted or violated the speculation term, in such event he could ensure the loss.
The Bank has the right to amend this percentage from the year to year without returning to owner
of the account and he/she will be informed accordingly by the Bank.
Therefore, we sign hereunder in acceptance of, and abidance by, all the terms and conditions related
to the opening of a new account.
Terms & Conditions for the Issuance and use of the Qatar Islamic DEBIT CARD
The issue and use of QIB Debit CARDS will be subject to the following terms and conditions which the
Cardholder declares having read and agrees to abide with before signing his application for a QIB
DEBIT CARD.
1) DEFINITION:
Following expressions, where the context admits shall bear the meaning hereby ascribed to them:
)QIB : Qatar Islamic Bank (S.A.Q
CARD : QIB Debit Card
CARDHOLDER : A person to whom a CARD is issued for his personal use.
CUSTOMER : Account holder
MERCHANT : Any invidual, corporation, company or legal entity accepting dealing by use of the CARD.
ACCOUNT : A CUSTOMER’S account in which all entries (amount of transactions executed by way of
Transactions executed by way of the CARD, due fees, expenses
2) The Customer must maintain a Current or Saving Account in Qatari Riyals at any branch of the BANK.
3) Use of the CARD will be restricted to the CARDHOLDER in person, within the prescribed limits.
4) The CARD is issued on the basis that all withdrawals initiated with it will be debited immediately into
the customer’s account with the Bank.
5) The CARD will be used on Automatic Teller Machine (ATM) and on Point of Sale Terminal (POS),
located at different places in Qatar, marked with the Bank’s name. Logo or the design of the Card.
6) The CARD shall at al times remain the property of the Bank and Customer shall surrender the CARD
to the Bank immediately upon request, and the Bank has the right at its sole discretion to withdraw
the CARD or prohibit its further use.
7) The CARD and related pin are issued to the Customer entirely at his/her risk and the Bank shall bear
no liability whatsoever for any loss or damage arising from the issue of the Card and related PIN
howsoever caused.
8) The Customer shall not disclose his Personal Identification Number (PIN) to any other person.
9) The Customer at all times remains liable for any transaction made by the use of the Card and shall
indemnity the Bank for any loss or damage that may be caused by any unauthorized use of the
Card related PIN, and the Bank shall be entitled to assume all uses of the card and related PIN to be
authentic.
10) Without prejudice to the provision of above clause, the Customer shall exercise every possible
care to prevent the card and details of the related PIN being lost or stolen and shall notify the Bank
immediately and confirm in writing in the event of any such loss or theft.
11) The Bank shall not be responsible for any loss or damage arising directly or indirectly as a result of
any malfunction/failure of the Card, ATM, POS or any other electronic device.
12) The BANK shall not be liable for any act or committed seen by any MERCHANT for any reason
whatsoever including his refusal to accept a CARD.

13) The Bank’s record for transactions processed by the use of the CARD shall be conclusive and binding
for all purposes.
14) The bank reserve the right to limit and from time to time the daily cash withdrawal limit as well
as the number of transactions which may be initiated by the CARD.
15) The Bank is authorized to debit the Customer Account with all the expenses arising from the issue
of the CARD as may be announced from time to time and any replacement thereof and any Other
Fees and Charges
16) Any Cash or Cheque deposited by the use of the CARD shall only be credited to the Customer’s
Account after verification by the Bank which shall be conclusive and binding for all purposes.
17) Any Cheque deposited shall be accepted for collections and proceeds shall not be available to the
Customer until the Cheques has been cleared, the proceeds paid to the bank by the paying bank and
credited to the Customer’s Account.
18) Any Cash deposit shall only regarded as having been received by the Bank upon its being credited
to the Customer’s Account.
19) The Bank reserve the right to vary any of these Terms and Conditions upon notice to the Customer
Use of the CARD after the date upon which any change to these terms and conditions is to have
effect (as specified in the Bank’s notice) will constitute acceptance without reservation by the
Customer of such change. Any mail to the Customer at his address given herein will be considered
as proper and legal. In addition Cardholder undertakes to advise QIB in writing of any change in its
given address.
20) The Cardholder hereby undertakes to indemnity the Bank against all losses, damages and
expenses whatsoever arising in connection with the foregoing and nondelivery, mis-delivery or any
omission in executing and instruction deposited with the Bank through ATM.
21) The Bank shall be entitled to the immediate return of the Card in the event of:
a) Closure of Customer’s account
b) Customer’s total legal disability
c) Customer’s death
d) in case of misuse of the card especially for settling prices of goods, works of services contravening
principles of Islamic jurisprudence.
22) These Terms and Conditions shall be construed and governed by the laws in force in the State
of Qatar, as well as to jurisdiction of its courts in so far as they do not contravene with Islamic
Jurisprudence.
Name:
Signature:

.اإلعــان عنهــا مــن حيــن آلخــر وكذلــك البطاقــات البديلــة وأي رســوم ومصاريــف أخــرى
 الشــيكات والمبالــغ النقديــة المودعــة بواســطة البطاقــة لــن تفيــد لحســاب العميــل إال بعــد التأكــد منهــا-16
.بواســطة المصــرف الــذي يعتبــر قــراره نهائيــً وملزمــً مــن كافــه الوجــوه
 أي شــيكات يتــم إيداعهــا تقبــل للتحصيــل ولــن يتــاح العائــد للعميــل لحيــن تحصيــل الشــيكات وقيــام البنــك-17
.الدافــع بســداد حصيلــة الشــيك للمصــرف ثــم قيــام األخيــر بقيــده فــي حســاب العميــل
 أي إيــداع نقــدي لــن يعامــل كمــا لــو كان المصــرف قــد تســلمه فعليــً إال بعــد إتمــام قيــده فــي حســاب-18
.العميــل
 وأي اســتخدام للبطاقــة بعــد. للمصــرف حــق تغييــر أي مــن الشــروط الراهنــة بموجــب إشــعار العميــل-19
تاريــخ ســريان أي تغيــر لهــذه المــواد والشــروط (حســبما يحــدد فــي اإلشــعار) ســيعتبر بمثابــة قبــول العميــل
 وأي مــن مراســات بالبريــد علــى عنــوان العميــل المعطــى هنــا ســتعتبر ســليمة.بــا تحفــظ لتلــك التغييــرات
ً  فضــ.وقانونيــة
ا عــن ذلــك فــإن حامــل البطاقــة يتعهــد بإخطــار المصــرف كتابــة بــأي تغييــر فــي عنوانــه
.المعطــى هنــا
 يتعهــد حامــل البطاقــة بتعويــض المصــرف عــن كل الخســائر والتلفيــات وأي نــوع مــن أنــواع المصروفــات-20
 أو بســبب عــدم تســليم أو الخطــأ فــي تســليم أي تعليمــات،قــد تنشــأ بســبب أي بنــد مــن البنــود الســابقة
. وكذلــك بالنســبة ألي حــذف فــي تنفيــذ مثــل تلــك التعليمــات،تــودع لــدى البنــك عــن طريــق الصــراف اآللــي
: يحق للمصرف استرداد البطاقة فورًا في الحاالت اآلتية-21
. إقفال حساب العميل-أ
. العجز القانوني الكامل للعميل-ب
. وفاة العميل-ج
 إذا أســاء العميــل اســتخدام البطاقــة وبوجــه خــاص فــي حالــة اســتخدامها لســداد أثمــان بضائــع أو أعمــال أو-د
.خدمــات مخالفــة ألحــكام الشــريعة اإلســامية
 الشــروط واألحــكام الــواردة أعــاه تخضــع )فــي مالــم يــرد بــه نــص خــاص( ألحــكام وقوانيــن دولــة قطــر-22
.والختصــاص محاكمهــا فيمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية

:االسم
:التوقيع

