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These General Terms and Conditions and Service-specific 
Terms (together, “Terms”) govern your use of Qatar Islamic 
Bank’s Corporate Online Banking platform and related 
Services. By accepting these Terms or accessing Corporate 
Online Banking and the Services, the Customer accepts 
these Terms. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. IF YOU 
DO NOT AGREE WITH THESE TERMS OR ANY PART OF THEM, 
YOU SHOULD NOT ACCEPT THESE TERMS OR ACCESS CORPORATE 
ONLINE BANKING OR THE SERVICES.

Language: If there is any discrepancy between the English 
and Arabic text, the English text shall take precedence to 
interpret the intention of the Parties.

بالخدمات  الخاصة  العامة والشروط  الشروط واألحكام  تمثل هذه 
مصرف  منصة  العميل  الستخدام  المنِظمة  الشروط  )“الشروط”( 
االلكترونية  المصرفية  للخدمات  )“المصرف”(  اإلسالمي  قطر 
الشروط  هذه  بقبول  الصلة.  ذات  المصرفية  والخدمات  للشركات 
أو الولوج إلى الخدمات المصرفية االلكترونية للشركات والخدمات، 
الشروط  هذه  قراءة  يرجى  الشروط.  لهذه  قابًلا  العميل  يكون 
أو أي جزء منها، يجب  الشروط  إذا كنت ال توافق على هذه  بعناية. 
المصرفية  الخدمات  إلى  الولوج  أو  الشروط  هذه  قبول  عدم  عليك 

االلكترونية للشركات أو الخدمات المصرفية.

العربي  النصين  بين  تعارض  أو  أختالف  وجد  ما  أذا  اللغة: 
باللغة  المحرر  النص  فأن  االتفاقية،  لهذه  واإلنجليزي 

االنجليزية هو الذي سيهيمن وسيعول عليه. 

Dated: التاريخ:

قبول هذه الشروط

اسم الشركة )باإلنجليزية(:

اسم الشركة )بالعربية(: 

العنوان وصندوق البريد:

رقم السجل التجاري: 

رقم ملف الشركة:

Acceptance of these Terms

Corporate Name (English): 

Corporate Name (Arabic):

Address and P.O. Box:

CR Number:

RIM Number:

إتفاقية الخدمات المصرفية اإللكترونية للشركات
Corporate Online Banking Agreement
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General Terms and Conditions

1. Definitions and Interpretation

1.1 Capitalised terms and expressions used in these Terms 
shall have the following meanings:

(A) “Account” means any current account, savings account, 
deposit account, investment account, card account or other 
account held by the Customer with QIB which is designated 
by QIB as being accessible on the Platform;

(B) “Approver” means an employee of the Customer 
designated in the “Approval Matrix Group” completed by 
the Customer who is authorised by the Customer to approve 
transactions under certain Services for certain amounts / 
thresholds;

(C) “Authorised User” means any employee or other 
representative of the Customer authorised to access and use 
the Services on behalf of the Customer, including Approvers, 
the Maker & Approver, and the STP Maker & Approver;

(D) “Corporate Online Banking Team” means the contact 
centre operated by QIB for customers using the Platform 
which may be contacted using the details published by QIB 
from time to time;

(E) “Corporate Online Banking User Management Form” 
means the form to which these Terms are appended in 
which the Customer designates the roles and functions of 
various categories of User;

(F) “Customer” or “you” means the business named above 
which is a customer of QIB and whose use of the Platform is 
authorised by QIB in accordance with these Terms;

(G) “Documentation” means the Corporate Online Banking 
User Management Form, any service specifications, user 
guides, user manuals, security protocols or other materials in 
relation to the Platform and/or the Services made available 
to the Customer by QIB through the Platform or otherwise 
provided to the Customer by QIB from time to time;

(H) “Instruction” means any instruction, including but not 
limited to instructions for the execution of transactions 
(including payments, transfers, and trade finance transactions) 
and in relation to non-transactional service requests, submitted 
through the Services by or on behalf of the Customer;

(I) “Intellectual Property” means the know-how, trademarks, 
patents, copyrights, design rights (whether registered or 
unregistered), database rights and all other intellectual 
property rights in the Platform and the Services;

( J) “Losses” means actual losses, damages, costs, charges, 
expenses and other liabilities (including legal fees);

الشروط واألحكام العامة

1- التعاريف والتفسير

في  كبيرة  بأحرف  المكتوبة  والتعبيرات  للمصطلحات  يكون    1-1
هذه الشروط المعاني اآلتية:

أ ( “الحساب” يعني أي حساب جاِر أو حساب توفير أو حساب إيداع أو 
حساب استثماري أو حساب بطاقة أو أي حساب آخر يحمله العميل 

لدى المصرف والذي يقره المصرف بأنه قابل للولوج عبر المنصة؛

ب ( “ُمعتمد” يعني موظًفا لدى العميل يكون معيًنا في “مجموعة 
مصفوفة االعتماد” التي يعبئها العميل والذي يكون مفوًضا من 
العميل العتماد المعامالت بموجب خدمات معينة مقابل مبالغ / 

عتبات معينة؛

ت ( “المستخدم المصرح له” يعني أي موظف أو ممثل آخر للعميل 
عن  نيابة  واستخدامها  الخدمات  إلى  بالوصول  له  مصرًحا  يكون 
العميل، بما في ذلك الُمعتِمد والمنشئ، ومنشئ وُمعتمد التنفيذ 

اآللي المباشر؛

ت( “فريق الخدمات المصرفية االلكترونية للشركات” يعني مركز 
المنصة  يستخدمون  الذين  للعمالء  المصرف  يديره  الذي  االتصال 
ينشرها  التي  التفاصيل  باستخدام  به  االتصال  يمكنهم  والذي 

المصرف من وقت آلخر؛

االلكترونية  المصرفية  الخدمات  مستخدمي  إدارة  “نموذج  ث( 
للشركات” يعني النموذج الملحق بهذه الشروط والذي يحدد فيه 

العميل أدوار ومهام فئات مختلفة من المستخدمين؛

هو  والذي  أعاله  تفاصيلها  المذكور  الشركة  يعني  “العميل”  ج( 
من  للمنصة  استخدامه  اعتماد  يتم  والذي  المصرف  لدى  عميل 

ِقبل المصرف وفًقا لهذه الشروط؛

ح( “مجموعة الوثائق والمستندات” يعني نموذج إدارة مستخدمي 
مواصفات  أية  أو  للشركات،  االلكترونية  المصرفية  الخدمات 
للخدمة، أو أدلة المستخدم، أو كتيبات المستخدم، أو بروتوكوالت 
األمان أو أي مواد أخرى متعلقة بالمنصة أو الخدمات التي يوفرها 
المصرف من خالل المنصة أو المقدمة بطريقة أو بأخرى للعميل 

من ِقبل المصرف من وقت آلخر؛

المثال  “التعليمات” يعني أي تعليمات، بما في ذلك على سبيل  خ( 
الدفعات  ذلك  في  )بما  المعامالت  لتنفيذ  تعليمات  الحصر،  ال 
المتعلقة  والتعليمات  التجاري(  التمويل  ومعامالت  والتحويالت 
من  الخدمات  خالل  من  الصادرة  المعامالت،  غير  خدمات  بطلبات 

ِقبل العميل أو نيابة عنه؛

التجارية  والعالمات  الفنية  المعرفة  يعني  الفكرية”  “الملكية  د( 
التصميم )سواء  التأليف والنشر وحقوق  وبراءات االختراع وحقوق 
وجميع  البيانات  قواعد  وحقوق  مسجلة(  غير  أو  مسجلة  كانت 

حقوق الملكية الفكرية األخرى في المنصة والخدمات؛

ذ( “الخسائر” يعني كل ما هو فعلي من خسائر وأضرار وتكاليف 
األتعاب  ذلك  في  )بما  األخرى  مالية  والتزامات  ونفقات  ورسوم 

القانونية(؛
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العميل يكون مفوًضا  والُمعتمد” يعني موظًفا لدى  “المنشئ  ر( 
من العميل العتماد المعامالت التي تجرى بموجب خدمات معينة 
وإجراء  مستفيدين  إنشاء  وكذلك  معينة،  عتبات   / مبالغ  مقابل 
أجراها  التي  المعامالت  باعتماد  مفوًضا  ليس  ولكنه  معامالت، 

بنفسه؛

توقيع  أي  ذلك  في  بما  مرور،  كلمة  أي  يعني  المرور”  “كلمة  ز( 
إلكتروني أو مفتاح أو رمز أو رقم أو أي نظام مصادقة آخر، يصدرها 
المصرف للعميل أو ينشئها العميل ألغراض الولوج إلى المنصة أو 

إرسال التعليمات؛

للشركات  المصرفية  الخدمات  منصة  يعني  “المنصة”  س( 
المصرفية  “الخدمات  اسم  تحمل  والتي  المصرف،  يتيحها  التي 

االلكترونية للشركات”، ويتم استضافتها على الموقع؛

ش( “سياسة الخصوصية” يعني سياسة الخصوصية التي ينشرها 
في  الشخصية  البيانات  واستخدام  جمع  تحكم  والتي  المصرف 
سياق أعمال المصرف المعتادة، بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر، إدارة وتشغيل المنصة، وأي تعديالت وتحديثات عليها من 

حين آلخر؛

التي يوفرها المصرف  “الخدمات” يعني أي وجميع الخدمات  ص( 
للعميل على المنصة من وقت آلخر، كل منها كما هو موضح في 

مجموعة الوثائق والمستندات؛

الخاصة بخدمات  بالخدمات” يعني الشروط  الخاصة  “الشروط  ض( 
معينة كما هي مبينة في الملحق بهذه الشروط واألحكام العامة؛

ط( “الموقع اإللكتروني” يعني موقع الويب الذي يستضيف المنصة 
والذي يمكن الولوج إليه من خالل عنوان الموقع اإللكتروني على 

النحو الذي يحدده المصرف من وقت آلخر؛

ظ( “منشئ وُمعتمد التنفيذ اآللي المباشر” يعني موظًفا لدى العميل 
يكون مصرًحا له من ِقبل العميل بإجراء معامالت فورية من تحويالت 
عن  األخرى  العامة  الخدمات  وطلبات  تجارية  ومعامالت  ودفعات 

طريق تجاوز مصفوفة االعتماد المحددة مسبًقا من ِقبل العميل؛

ع( “المستخدمون” يعني أي وكل المستخدمين المصرح لهم؛ 

فيروس  أو  اآللي،  الحاسب  يصيب  فيروس  أي  يعني  “الفيروس”  غ( 
أو  بوم،  لوجيك  فيروس  أو  المتنقل،  الفيروس  أو  طروادة،  حصان 
الضارة، أو  الفدية  برامج  أو  الخبيثة،  البرمجيات  أو  الباكدور،  فيروس 
أو  البرامج  ملفات  تدمير  إلى  يهدف  أو  خبيث  آخر  رمز  أو  برنامج  أي 
البيانات أو غيرها من المعلومات أو الرموز القابل للتنفيذ أو وحدات 
أو  فورية  العملية  كانت  سواء  التطبيقات،  ببرامج  الخاصة  الماكرو 
مؤجلة أم ال، أي يهدف إلى التدخل معها أو يكون له أثر فاسد أو 

مدمر في هذه الملفات أو البيانات أو المعلومات.

1-2  في هذه الشروط، تمثل اإلشارة إلى المواد اإلشارة إلى الشروط 
أحكام  اإلشارة  الفقرات  إلى  اإلشارة  وتمثل  العامة  واألحكام 

الشروط الخاصة بالخدمات.

(K) “Maker & Approver” means an employee of the Customer 
who is authorised by the Customer to approve transactions 
under certain Services for certain amounts / thresholds, create 
beneficiaries and initiate transactions but who is not authorised 
to approve transactions which he / she has initiated;

(L) “Password” means any password, including any electronic 
signature, key, token, code, number or other authentication 
system, issued to the Customer by QIB or created by the 
Customer for the purposes of accessing the Platform or 
sending Instructions;

(M) “Platform” means the corporate banking platform 
provided by QIB, branded “Corporate Online Banking”, and 
hosted on the Site;

(N) “Privacy Policy” means the privacy policy published by 
QIB governing the collection and use of personal data in the 
course of QIB’s business, including but not limited to in the 
administration and operation of the Platform, as amended 
and updated by QIB from time to time;

(O) “Services” means any and all of the services made 
available by QIB to the Customer on the Platform from time 
to time, each as further described in the Documentation;

(P) “Service-specific Terms” means the terms specific to 
certain Services as set out in the Annex to these General 
Terms and Conditions;

(Q) “Site” means the website hosting the Platform which is 
accessible through such URL as is advised by QIB from time to time;

(R) “STP Maker & Approver” means an employee of the Customer 
who may be authorised by the Customer to instantly make 
transfers, payments, trades and other general service requests 
by overriding the Customer’s pre-defined approval matrix;

(S) “Users” means any and all Authorised Users;

(T) “Virus” means any computer virus, ‘trojan horse’, worm, 
logic bomb, back door, malware, ransomware, or other 
software program or code which is malicious or is intended 
to destroy, interfere with, corrupt or have a disruptive effect 
on program files, data or other information, executable code 
or application software macros, whether or not its operation 
is immediate or delayed.

1.2 In these Terms, references to Clauses are to provisions 
of these General Terms and Conditions and references to 
Paragraphs are to provisions of the Service-specific Terms.
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2. Relationship with other Documents

These Terms supplement any other terms and conditions 
which may govern the use and operation of the Customer’s 
Accounts or any other products or services offered by QIB. 
In the event of any conflict or inconsistency between these 
Terms and any other document, these Terms shall prevail to 
the extent of the conflict or inconsistency.

3. Service-specific Terms

The Customer acknowledges that the use of certain Services 
shall be governed by the Service-specific Terms. In the event 
of any conflict or inconsistency between these General Terms 
and Conditions and the Service-specific Terms, the provisions 
of the Service-specific Terms shall prevail to the extent of 
the conflict or inconsistency.

4. Access to the Platform

4.1 Subject to the Customer’s compliance with these Terms, 
QIB grants to the Customer a personal, non-exclusive, non-
assignable, non-sublicensable, non-transferable licence to 
access and use the Platform and the Services.

4.2 The Customer shall be responsible for establishing and 
maintaining its and each User’s own access to the Platform 
and for configuring, testing and maintaining its and each 
User’s electronic systems to ensure correct inter-operation 
with the Platform at all times.

4.3 The Customer acknowledges that in order to use the 
Platform and the Services, QIB may require the Customer to 
implement certain technology arrangements from time to 
time, and the Customer will ensure that it and each User 
implements (and maintains, on an on-going basis) such 
technology arrangements prior to using or continuing to use 
the Services.

4.4 The Customer acknowledges that QIB shall not be 
responsible for any Losses suffered by the Customer, any 
User or any other person as a result of any failure in the 
Customer’s or any User’s electronic systems or inability to 
access or use the Platform or the Services as a result thereof.

5. Charges

5.1 QIB reserves the right to charge the Customer in respect 
of the issuance of Passwords and/or the use of certain 
Services. The Customer agrees to pay such charges as QIB 
may prescribe from time to time and authorises QIB to 
recover such amounts by debiting any one of the Customer’s 
Accounts or by sending an invoice to the Customer requiring 
payment within a specified period.

5.2 Without prejudice to its other rights and remedies, QIB 
may suspend the Customer’s access to the Platform without 
liability if the Customer fails to pay when due any charges 
levied under Clause 5.1.

2- العالقة مع الوثائق األخرى

تكًمل هذه الشروط أي شروط وأحكام أخرى قد تنظم استخدام 
وتشغيل حسابات العميل أو أي منتجات أو خدمات أخرى يقدمها 
الشروط  بين هذه  تناقض  أو  أي تعارض  المصرف. في حالة وجود 
وأي وثيقة أخرى، تسود هذه الشروط إلى حد التعارض أو التناقض.

3- الشروط الخاصة بالخدمات

يقر العميل بأن استخدام خدمات معينة يخضع للشروط الخاصة 
بالخدمات. في حالة وجود أي تعارض أو تناقض بين هذه الشروط 
أحكام  تسود  بالخدمات،  الخاصة  والشروط  العامة  واألحكام 

الشروط الخاصة بالخدمات إلى حد التعارض أو التناقض.

4- الولوج إلى المنصة

للعميل  المصرف  يمنح  الشروط،  لهذه  العميل  امتثال  نظير   1-4
ترخيًصا شخصًيا غير حصري، وغير قابل للتنازل، وغير قابل للترخيص 
والخدمات  المنصة  في  للولوج  للتحويل،  قابل  وغير  الباطن،  من 

واستخدامهما.

في  مستخدم  لكل  ولوج  إنشاء  عن  مسؤواًل  العميل  يكون   2-4
المنصة والحفاظ على هذا الولوج، ويكون مسؤوًلا أيًضا عن تهيئة 
واختبار وصيانة كافة األنظمة اإللكترونية لكل مستخدم لضمان 

التشغيل البيني الصحيح مع المنصة في جميع األوقات.

المنصة والخدمات، يجوز  أنه من أجل استخدام  العميل  4-3 يقر 
للمصرف أن يشترط على العميل تنفيذ ترتيبات تقنية محددة من 
وقت آلخر، على أن يضمن العميل أن يقوم كل مستخدم بتنفيذ 
هذه الترتيبات التقنية )والحفاظ على تنفيذها على أساس مستمر( 

وذلك قبل استخدام الخدمات أو مواصلة استخدامها.

خسائر  أي  عن  مسؤواًل  يكون  لن  المصرف  بأن  العميل  يقر   4-4
ألي  نتيجة  آخر  شخص  أي  أو  مستخدم  أي  أو  العميل  يتكبدها 
إخفاق في األنظمة اإللكترونية للعميل أو ألي مستخدم أو عدم 
القدرة على الوصول إلى أو استخدام المنصة أو الخدمات باعتباره 

نتيجة ذلك.

5- النفقات والرسوم المصرفية

فيما  العميل  على  رسوم  فرض  في  بالحق  المصرف  يحتفظ   1-5
يوافق  معينة.  خدمات  واستخدام  المرور  كلمات  بإصدار  يتعلق 
من  المصرف  يفرضها  قد  التي  الرسوم  هذه  دفع  على  العميل 
وقت آلخر ويفوض المصرف بالتحصل على هذه المبالغ عن طريق 
العميل  إلى  فاتورة  بإرسال  أو  العميل  حسابات  أحد  من  الخصم 

يشترط سدادها خالل فترة محددة.

5-2 دون اإلخالل بأية حقوق أو سبل انتصاف أخرى تجوز للمصرف، 
أي  تحمل  دون  المنصة  إلى  العميل  ولوج  تعليق  للمصرف  يجوز 
مسؤولية في حال إخفاق العميل في سداد أي رسوم أو نفقات 

مستحقة بموجب المادة 1-5. 
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6. Users and Administration

6.1 The Customer warrants and represents that each User 
has all rights, permissions, consents and authorities, 
whether under the Customer’s constitutional documents or 
otherwise, to lawfully represent and give Instructions on 
behalf of the Customer pursuant to and in accordance with: 
(i) these Terms; and (ii) the roles and functions designated in 
the Corporate Online Banking User Management Form and in 
any other setup documentation completed by the Customer.

6.2 The Customer shall at the request of QIB provide all 
documents and information as QIB may deem necessary in 
connection with the appointment and designation of Users.

6.3 The Customer shall be responsible and liable for the acts 
and omissions of its current and former Users as if they were 
the acts and omissions of the Customer. 

6.4 If any Authorised User ceases to be an employee of the 
Customer, is otherwise ceases to have authority to represent 
the Customer on the Platform, or is suspected of impropriety 
in connection with the Platform, the Customer (through 
its Approver(s)) shall notify QIB immediately and take all 
steps necessary to stop that person’s access and use of the 
Platform without delay.

7. Accuracy of Information on the Platform

7.1 The Customer acknowledges that information available 
on the Platform is not updated continuously but rather 
at regular intervals. Consequently, any information the 
Customer access, receives or obtains through the Platform 
will be accurate as of the date and time when it was last 
updated and not as of the date and time accessed, received 
or obtained by the Customer.

7.2 The Customer acknowledges that foreign currency 
exchange rates quoted on the Services may be provisional 
and subject to variation. Such rates will become final at the 
time of transacting.

7.3 The Customer agrees that it will not rely upon the 
contents of the Services or any information accessed, 
received or obtained through the Services and that QIB shall 
not be liable for any Losses that the Customer may suffer by 
relying on or acting on such information.

8. Security

8.1 QIB has implemented the following security measures to 
help keep the Platform secure:

(A) A User may only access the Platform by using a valid 
username and Password issued to the User’s email address. 
After entering the Password, the User will receive a One 
Time Password (OTP) by SMS to his / her mobile phone. The 
User may then enter the OTP to gain access to the Platform.

6- المستخدمون واإلدارة

جميع  لديه  مستخدم  كل  بأن  ويتعهد  العميل  يضمن   ١-6
الحقوق واألذونات والموافقات والتفويضات، سواء بموجب الوثائق 
األصول  حسب  العميل  لتمثيل  ذلك،  غير  أو  للعميل  التأسيسية 
 )2( و  الشروط؛  هذه   )1( لـ:  وفًقا  العميل  عن  نيابة  تعليمات  وإصدار 
الخدمات  مستخدمي  إدارة  نموذج  في  المحددة  والمهام  األدوار 
المصرفية االلكترونية للشركات وفي أي وثائق إعداد أخرى يعبئها 

العميل.

6-٢ بناء على طلب المصرف، يلتزم العميل بتقديم جميع الوثائق 
بتعيين  يتعلق  فيما  ضرورية  المصرف  يراها  التي  والمعلومات 

وتخصيص أدوار ومهام المستخدمين.

عن  صادر  إهمال  أو  تصرف  أي  عن  مسؤواًل  العميل  يكون   ٣-6
أو  التصرف  هذا  كان  لو  كما  والسابقين  الحاليين  مستخدميه 

اإلهمال صادًرا عن العميل. 

6-٤ في حالة توقف عمل أي من المستخدمين المصرح لهم لدى 
العميل، أو توقفت أي صالحيات أو تفويضات لتمثيل العميل على 
المنصة، أو كان هناك اشتباه بتصرف غير الئق فيما يتعلق بالمنصة، 
يتعين على العميل - من خالل الٌمعتمدين لديه- إخطار المصرف 
فورًا، واتخاذ كافة الخطوات الالزمة لمنع ولوج الشخص المعني 

واستخدامه المنصة دون تأخير.

7- دقة المعلومات المتوفرة على المنصة

يتم  ال  المنصة  على  المتوفرة  المعلومات  بأن  العميل  يقر   1-7
تحديثها باستمرار بل على فترات دورية؛ ومن ثم، فإن أية معلومات 
يطلع عليها العميل أو تسلمها أو يتحصل عليها من خالل المنصة 
ستكون دقيقة اعتباًرا من تاريخ ووقت التحديث األخير وليس من 
تاريخ ووقت اطالع العميل عليها أو استالمه إياها أو تحصله عليها.

في  المدرجة  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  بأن  العميل  يقر   2-7
هذه  تصبح  أن  على  للتغيير،  وتخضع  مؤقتة  تكون  قد  الخدمات 

األسعار نهائية في وقت إجراء المعاملة.

الخدمات  محتويات  على  يعتمد  لن  أنه  على  العميل  يوافق   3-7
عليها  التحصل  أو  تسلمها  أو  إليها  الوصول  يتم  معلومات  أي  أو 
من خالل الخدمات وأن المصرف لن يكون مسؤواًل عن أي خسائر 
قد تلحق بالعميل نتيجة اعتماد العميل على هذه المعلومات أو 

التصرف على أساسها.

8- التدابير األمنية

التالية  األمنية  واإلجراءات  التدابير  بتنفيذ  المصرف  قام   1-8
للمساعدة في الحفاظ على أمان المنصة:

اسم  باستخدام  إال  المنصة  إلى  الولوج  للمستخدم  يجوز  ال  أ ( 
عنوان  إلى  مرسلين  صادرين  صالحين  مرور  وكلمة  مستخدم 
يتسلم  المرور،  كلمة  إدخال  بعد  للمستخدم.  اإللكتروني  البريد 
إلى  القصيرة  الرسائل  طريق  عن  واحدة  مرور  كلمة  المستخدم 
مرور  كلمات  إدخال  ذلك  بعد  للمستخدم  يجوز  المتحرك.  هاتفه 

لمرة واحدة للولوج إلى المنصة.
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(B) If the session of a User who has logged on to the Platform 
is inactive for more than sixty (60) seconds, that User will be 
automatically logged off.

(C) A User’s user account will be temporarily disabled after 
three (3) failed login attempts. If the User has forgotten 
his or her password, the User may click the “Request Your 
Password” option in order for a new one-time password to 
be sent to the User by SMS.

8.2 QIB shall be entitled to act on any Instructions and other 
communications it receives using the Passwords.

8.3 The Customer shall maintain a record of all usernames 
and Passwords issued to Users. The Customer shall, and shall 
ensure that the Users will, keep all usernames and Passwords 
confidential and shall take all necessary measures to prevent 
unauthorised use of Passwords and access to the Platform. 
The Customer agrees that QIB accepts no liability for any 
Losses arising from or in connection with any Instruction acted 
upon by QIB which originates from an unauthorised person.

8.4 The Customer shall ensure that each User shall not 
divulge his identity as a User or any Password to any officer 
or employee of QIB.

8.5 No employee of QIB is authorised to contact the 
Customer or any User requesting the identity of Users or 
their usernames or Passwords. If the Customer or any User 
is contacted by any person requesting this information, the 
Customer or relevant User must contact the Corporate Online 
Banking Team without delay.

8.6 The Customer must immediately contact the Corporate 
Online Banking Team if it has reason to believe that 
an unauthorised person has access the Platform or any 
username or Password is in the possession of or has been 
disclosed to an unauthorised person.

8.7 The Customer shall be liable to QIB and shall indemnify 
QIB for any Losses incurred by QIB resulting from the 
disclosure of any Password to a third party and/or a failure 
by the Customer to keep any Password secure and safe, 
whether such disclosure or failure was committed by an 
employee of the Customer or otherwise.

8.8 The Customer acknowledges that each User logging in 
to the Platform for the first time: (i) must use the Password 
issued by QIB to the relevant User’s email address; and (ii) will 
be required to reset that Password after logging in. Passwords 
created by Users may also be reset within the Platform. QIB 
accepts no responsibility or liability for Losses arising out 
of compliance with any unauthorised or fraudulent request 
to reset any Password where QIB has followed its standard 
security procedures to verify the identity of the requestor.

8.9 The Customer must not permit Users to access the 
Platform from any public Internet access points, such as 
public WiFi hotspots.

إلى  الدخول  بتسجيل  قام  الذي  المستخدم  جلسة  كانت  إذا  ب ( 
المنصة غير نشطة ألكثر من ستين )60( ثانية، سيتم تسجيل خروج 

المستخدم تلقائًيا.

ثالث  بعد  مؤقًتا  المستخدم  مستخدم  حساب  تعطيل  يتم  ت ( 
كلمة  المستخدم  نسي  إذا  خاطئة.  دخول  تسجيل  محاوالت 
المرور، فينقر المستخدم على خيار “طلب كلمة المرور الخاصة بك” 
المستخدم  إلى  واحدة  لمرة  جديدة  مرور  كلمة  إرسال  يتم  لكي 

عن طريق رسالة قصيرة.

8-2 يحق للمصرف اتخاذ إجراء بشأن أي تعليمات أو مراسالت أخرى 
يتلقاها باستخدام كلمات المرور.

المستخدمين  أسماء  لجميع  بسجل  العميل  يحتفظ   3-8
ويضمن  العميل  يلتزم  للمستخدمين.  الصادرة  المرور  وكلمات 
المستخدمين  أسماء  جميع  بسرية  يحتفظون  المستخدمين  أن 
وكلمات المرور، وعليه اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنع االستخدام 
غير المصرح به لكلمات المرور والولوج إلى المنصة. يوافق العميل 
على أن المصرف ال يتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر ناشئة عن 
أو فيما يتعلق بأي تعليمات يتصرف المصرف على أساسها تكون 

صادرة من شخص غير مصرح له.

هويته  بإفشاء  مستخدم  أي  يقوم  ال  أن  العميل  يضمن   4-8
كمستخدم أو أي كلمة مرور ألي موظف أو مسؤول في المصرف.

أي  أو  بالعميل  االتصال  المصرف  في  موظف  ألي  يحق  ال   5-8
المستخدمين  أسماء  أو  المستخدمين  هوية  ليطلب  مستخدم 
أو  بالعميل  االتصال  حالة  في  بهم.  الخاصة  المرور  كلمات  أو 
المعلومات،  هذه  يطلب  شخص  أي  خالل  من  مستخدم  بأي 
المصرفية  الخدمات  بفريق  المعني  المستخدم  أو  العميل  يتصل 

االلكترونية للشركات دون تأخير.

المصرفية  الخدمات  بفريق  االتصال  العميل  على  يتعين   6-8
بأن  لالعتقاد  سبب  لديه  كان  إذا  الفور  على  للشركات  االلكترونية 
أي  أن  أو  المنصة  إلى  الولوج  إمكانية  لديه  له  مصرح  غير  شخًصا 
اسم مستخدم أو كلمة مرور وقع في حوزة شخص غير مصرح 

له أو تم الكشف عنها له.

بتعويض  ويلتزم  المصرف  أمام  مسؤوًلا  العميل  يكون   7-8
المصرف عن أي خسائر يتكبدها المصرف جّراء الكشف للغير عن 
أي كلمة مرور أو إخفاق العميل في الحفاظ على أي كلمة المرور 
أو اإلخفاق من جانب أحد  آمنة ومأمونة، سواء كان هذا الكشف 

موظفي العميل أو غير ذلك.

إلى  الدخول  بتسجيل  يقوم  مستخدم  كل  بأن  العميل  يقر   8-8
من  الصادرة  المرور  كلمة  يستخدم  أن  يجب   )1( مرة:  ألول  المنصة 
المصرف والمرسلة إلى عنوان البريد اإللكتروني للمستخدم المعني؛ 
المرور  كلمة  تعيين  إعادة  المعني  المستخدم  علي  سيكون   )2( و 
بعد تسجيل الدخول. كما يجوز إعادة تعيين كلمات المرور التي تم 
إنشاؤها بواسطة المستخدمين داخل المنصة. ال يقبل المصرف أي 
مسؤولية أو التزام عن خسائر ناتجة عن االمتثال ألي طلب غير مصرح 
به أو طلب احتيالي إلعادة تعيين أي كلمة مرور حيث يتبع المصرف 

إجراءاته األمنية الموحدة للتحقق من هوية مقدم الطلب. 

8-9 ال يجوز للعميل أن يسمح للمستخدمين بالولوج إلى المنصة 
من خالل نقاط وصول عامة لإلنترنت، مثل نقاط اتصال الواي فاي 

العامة.
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8.10 The Customer agrees to follow all reasonable instructions 
of QIB in relation to the creation of Passwords and other 
security issues related to the Platform.

9. Instructions

9.1 The Customer is solely responsible for the accuracy 
and authenticity of the Instructions provided to QIB and for 
ensuring that they achieve the Customer’s intended purpose. 
The Customer is also solely responsible for ensuring that 
any account, service module, personnel, and other settings 
selected by the Customer when accessing or using the 
Platform are appropriate for the Customer’s business.

9.2 The Customer agrees that it will be bound by any and all 
Instructions given by, or purporting to be given by, Users, and 
QIB shall be entitled to rely and act upon all Instructions given 
by, or purporting to be given by, Users, even if they are made 
fraudulently or conflict with other Instructions or communications.

9.3 QIB may, in its absolute discretion and without any 
obligation, carry out enquiries as to the accuracy or authenticity 
of any Instruction. If QIB considers that an Instruction received 
by it: (i) may not have been properly authorised by the 
Customer or a User; (ii) is unclear, incomplete, contrary to law, 
rule or regulation or otherwise deficient; or (iii) may have been 
issued in connection with a fraudulent or otherwise unlawful 
transaction or purpose, QIB may, without any obligation, 
seek clarification from the Customer before acting upon the 
Instruction. QIB accepts no liability for any Losses or delay 
arising in the circumstances covered by this Clause 9.3.

9.4 QIB accepts no responsibility or liability for Losses arising 
out of the provision of inaccurate or erroneous information by 
Users. If the Customer suspects fraudulent activity in respect of 
its Accounts, or becomes aware of an error in any information 
supplied to QIB, the Customer shall notify QIB without delay. Upon 
receipt of the Customer’s notification, QIB will use reasonable 
endeavours to process the Customer’s notification and 
remedy the error. The Customer acknowledges that, in certain 
circumstances (such as where a transaction is effected by way 
of Straight Through Processing (STP)), it will not be practically 
possible for QIB to remedy the effect of fraudulent activity or 
other errors and QIB accepts no responsibility or liability for 
Losses arising out or in connection with such circumstances. 
QIB accepts no liability if it receives the Customer’s notification 
at such a time or under such circumstances that QIB is unable 
to comply with the Customer’s request.

9.5 If QIB considers that it cannot process an Instruction without 
further documentation or information from the Customer, QIB 
shall not be required to act on such Instruction until it receives 
such documentation or information from the Customer.

9.6 QIB accepts no responsibility or liability for Losses 
arising out or in connection with its failure to act upon any 
Instruction. Circumstances in which QIB may decline to or 
delay compliance with Instructions include where: (i) QIB 
considers that the Customer, any User or any other person 

8-10 يوافق العميل على اتباع جميع التعليمات المعقولة للمصرف 
األمنية  المسائل  من  وغيرها  المرور  كلمات  بإنشاء  يتعلق  فيما 

المتعلقة بالمنصة.

9- التعليمات

التعليمات  ومصداقية  دقة  مسؤولية  وحده  العميل  يتحمل   1-9
الغرض  تحقيق  ضمان  عن  أيًضا  ومسؤول  المصرف  إلى  المقدمة 
التأكد  مسؤولية  وحده  العميل  يتحمل  كما  للعميل.  المقصود 
أخرى  إعدادات  وأية  وموظفين،  خدمة،  ووحدة  حساب،  أي  أن  من 
مناسبة  استخدامها  أو  المنصة  إلى  الولوج  عند  العميل  يختارها 

ألعمال العميل.

9-2 يوافق العميل على أنه مقيد بأية وكافة التعليمات الصادرة 
عن المستخدمين أو التي يزمع أنها صادرة عنهم، ويحق للمصرف 
االعتماد على جميع التعليمات الصادرة عن المستخدمين أو التي 
كانت  وإن  حتى  أساسها،  على  والتصرف  عنهم  صادرة  أنها  يزمع 
صادرة بطريقة احتيالية أو تتعارض مع تعليمات أو مراسالت أخرى.

التزام، إجراء  أي  المطلق ودون  9-3 يجوز للمصرف، وفًقا لتقديره 
أن  المصرف  اعتبر  إذا  تعليمات.  أي  صحة  أو  دقة  بشأن  تحقيقات 
من  رسمًيا  بها  التصريح  يتم  لم  ربما   )1( يتلقاها:  التي  التعليمات 
ِقبل العميل أو المستخدم؛ أو )2( كانت غير واضحة أو غير كاملة 
أو مخالف لقانون أو الئحة أو تنظيم أو ناقصة بطريقة أو بأخرى؛ أو 
)3( قد تكون قد صدرت فيما يتعلق بمعاملة أو قصد احتيالي أو 
غير قانوني بطريقة أو بأخرى، يجوز للمصرف، دون أي التزام، طلب 
توضيح من العميل قبل التصرف بناًء على تلك التعليمات. ال يتحمل 
الظروف  في  ينشأ  تأخير  أو  خسائر  أي  عن  مسؤولية  أي  المصرف 

التي تغطيها هذه المادة )3-9(.

9-4 ال يقبل المصرف أي مسؤولية أو التزام عن خسائر ناشئة عن 
المستخدمين.  ِقبل  من  خاطئة  أو  دقيقة  غير  معلومات  توفير 
بحساباته،  يتعلق  فيما  احتيالي  نشاط  في  شك  العميل  راود  إذا 
تقديمها  تم  معلومات  أي  في  خطأ  بوجود  علم  على  أصبح  أو 
عند  تأخير.  دون  من  المصرف  بإخطار  العميل  يلتزم  المصرف،  إلى 
في  للنظر  معقولة  مساِع  المصرف  يبذل  العميل،  إشعار  استالم 
إشعار العميل ومعالجة الخطأ. يقر العميل بأنه في ظروف معينة 
لن  المباشر(  اآللي  التنفيذ  طريق  عن  المعاملة  إجراء  مكان  )مثل 
النشاط  أثر  بإصالح  المصرف  يقوم  أن  عملًيا  الممكن  من  يكون 
أو  المصرف أي مسؤولية  أي أخطاء أخرى، وال يتحمل  أو  االحتيالي 
يتحمل  ال  الظروف.  بهذه  مرتبطة  أو  ناشئة  خسائر  أية  عن  التزام 
المصرف أية مسؤولية إذا تسلم إشعار العميل في أي وقت أو في 

ظل ظروف ال يستطيع المصرف فيها االمتثال لطلب العميل.

9-5 إذا اعتبر المصرف أنه ال يمكنه مباشرة أي تعليمات دون تقديم 
مزيد من مجموعة الوثائق والمستندات أو المعلومات من العميل، 
ال يقع المصرف تحت أي التزام باتخاذ إجراء بموجب هذه التعليمات 

حتى يتسلم هذه الوثائق والمستندات أو المعلومات من العميل.

ناشئة  خسائر  عن  التزام  أو  مسؤولية  أي  المصرف  يتحمل  ال   6-9
عن إخفاقه في التصرف بناًء على أي تعليمات أو فيما يتعلق بهذا 
عن  االمتناع  للمصرف  فيها  يجوز  التي  الظروف  تشمل  اإلخفاق. 
االمتثال للتعليمات أو إرجاء االمتثال لها في حالة: )1( اعتبر المصرف 
أن العميل أو أي مستخدم أو أي شخص آخر قد ارتكب أي غش أو 
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has committed fraud or violated any law, rule or regulation in 
connection with the use of the Platform; or (ii) the Instruction 
has not been issued in accordance with these Terms or any 
other process, procedure or practice of QIB.

10. Records 

The Customer acknowledges QIB’s right to maintain records 
of the Customer’s use of the Services, including in respect 
of transactions executed by the Customer, in any form as it 
sees fit. In the event of any dispute, QIB’s records shall be 
binding as the conclusive evidence of the Customer’s use of 
the Services, unless the Customer provides clear evidence 
that QIB’s records are erroneous or incomplete.

11. Restrictions on Use

11.1 The Customer shall, and shall procure that its Users, 
directors, employees, agents and representatives will:

(A) not use the Platform for any illegal or unauthorised purpose 
or in a manner that could damage or cause risk to QIB’s business, 
reputation, personnel, customers, facilities or to any third party;

(B) not introduce into or through the Platform any Virus;

(C) use appropriate endpoint protection solution software and 
take other reasonable precautions in respect of the security of 
the Customer’s systems, equipment and devices when accessing 
or using the Platform, including by promptly adopting all security 
patches issued and other measures issued or recommended by 
supplier of the browser used to access the Platform;

(D) notwithstanding any uploading of data and interactive 
functionality of the Services, not modify, decompile, reverse-
engineer or disassemble the Platform or any part of it or 
remove, circumvent, disable, damage or otherwise interfere 
with security-related features of the Platform;

(E) not post or transmit any message on the Platform which 
is libellous, defamatory or which discloses private or personal 
matters concerning any person;

(F) not post or transmit any message, data, image or program on 
the Platform which is pornographic, vulgar or offensive in nature;

(G) not use the Platform in any manner that could damage, disable, 
overburden, or impair it or QIB’s systems, including, without 
limitation, by using the Platform in an automated manner;

(H) not remove, obscure, or alter QIB’s or any third party’s 
copyright, patent, trademark, or other proprietary rights notices 
affixed to, contained within or accessed using the Platform;

(I) not sell, rent, license, distribute, publish or publically 
perform or display the Platform or the Services or information 
associated with or derived from them; or

أخّل بأي قانون أو الئحة أو تنظيم فيما يتعلق باستخدام المنصة؛ 
أو )2( عدم صدور التعليمات وفًقا لهذه الشروط أو أي عملية أخرى 

أو إجراء أو ممارسة أخرى معمول بها في المصرف.

10- السجالت

الستخدام  بسجالت  االحتفاظ  في  المصرف  بحق  العميل  يقر 
العميل،  ينفذها  التي  المعامالت  ذلك  في  بما  للخدمات،  العميل 
حالة  وفي  مناسبة.  المصرف  يراها  صيغة  أو  شكل  بأي  وذلك 
المصرف ملزمة كدليل قاطع على  نزاع، تكون سجالت  أي  نشوء 
استخدام العميل للخدمات، ما لم يدلي العميل بدليل واضح على 

أن سجالت المصرف خاطئة أو غير كاملة.

11- قيود االستخدام

من  يتْبعه  من  كل  أن  ويكفل  يلي-  بما  العميل  يتعهد   1-11
يتعهدون  وممثلين  ووكالء  وموظفين  ومديرين  مستخدمين 

بما يلي:
به  مصرح  غير  أو  قانوني  غير  غرض  ألي  المنصة  استخدام  عدم  أ ( 
أو بطريقة يمكن أن تتلف أو تسبب خطًرا على أعمال المصرف أو 

سمعته أو موظفيه أو عمالئه أو منشآته أو الغير؛ أو

ب ( عدم التسبب في فيروس في المنصة أو من خاللها؛ أو 

واتخاذ  المناسب  النهاية  نقطة  حماية  حل  برنامج  استخدام  ت ( 
العميل  أنظمة  بأمان  يتعلق  فيما  األخرى  المعقولة  االحتياطات 
وأجهزته ومعداته عند الولوج إلى المنصة أو استخدامها، بما في 
ذلك عن طريق اعتماد جميع تصحيحات األمان الصادرة واإلجراءات 
األخرى التي يصدرها أو يوصى بها مورد المتصفح المستخدم في 

الولوج إلى المنصة؛ أو

ث ( بغض النظر عن أي رفع للبيانات والوظائف التفاعلية للخدمات، 
تفكيكها  أو  لها  عكسية  هندسة  إجراء  أو  المنصة  تعديل  عدم 
أو  باألمن  متعلقة  المنصة  في  ميزات  أي  إزالة  أو  منها  جزء  أي  أو 

تعطيلها أو التحيل عليها أو إتالفها أو التداخل معها؛ أو

ج ( عدم إرسال أو نقل أي رسالة على المنصة لتشهير بأي شخص أو 
الكشف عن األمور الخاصة أو الشخصية المتعلقة بأي شخص؛ أو

على  برنامج  أو  صورة  أو  بيانات  أو  رسالة  أي  نقل  أو  نشر  عدم  ح ( 
المنصة ذي طبيعة إباحية أو مبتذلة أو عدائية؛ أو

أو  إتالفها  إلى  تؤدي  قد  طريقة  بأية  المنصة  استخدام  عدم  خ ( 
تعطيلها أو اإلثقال عليها أو إضعافها أو أنظمة المصرف، بما في 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر، استخدام المنصة بطريقة آلية؛ أو

د ( عدم إزالة أو إخفاء أو تغيير أي من حقوق التأليف والطبع والنشر 
أو غيرها من إشعارات حقوق  التجارية  العالمة  أو  براءة االختراع  أو 
الملكية الخاصة بالمصرف الملحقة بالمنصة أو التي يتم الوصول 

إليها باستخدام المنصة؛ أو

ذ ( عدم بيع أو تأجير أو ترخيص أو توزيع أو نشر أو عرض المنصة أو 
الخدمات أو المعلومات المرتبطة أو المشتقة منها بشكل علني؛ أو
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( J) breach these Terms or any other terms as may be 
applicable pursuant to or referenced in these Terms.

11.2 The Customer shall inform QIB immediately if it 
becomes aware: (a) that any Virus has been transmitted to 
QIB’s systems from the Customer’s systems; (b) of any errors 
contained in the information it obtains through the Platform; 
or (c) of any violation of these Terms by any other customer 
of QIB or other third party accessing or using the Platform.

11.3 QIB reserves the right to notify the competent authorities 
if it becomes aware of or suspects any violation of applicable 
law, including Law No. (14) of 2014 promulgating the 
Cybercrime Prevention Law, arising out of or in connection 
with the Customer’s access or use of the Platform.

12. Third Party Charges

The Customer acknowledges that QIB is not responsible for any 
charges that the Customer may incur from third parties with respect 
to use of the Platform, including without limitation any Internet 
access fees and other telecommunications services charges.

13. Intellectual Property and Ownership

13.1 The Customer acknowledges that all rights in the Intellectual 
Property are, and shall remain, the property of QIB and/or its 
licensors and that the Customer shall not acquire any proprietary 
rights in such Intellectual Property and agrees not to infringe or 
challenge QIB’s and/or its licensors’ rights in the Intellectual Property 
nor to do or permit anything to be done which may be detrimental 
to the Intellectual Property or which may be inconsistent with or 
damage the reputation of QIB and/or its licensors.  The Customer 
agrees to inform QIB immediately by contacting the Corporate 
Online Banking Team if it becomes aware of any third party activity 
which infringes the Intellectual Property.

13.2 The Customer shall indemnify QIB from and against 
any Losses incurred or awarded against QIB as a result of, 
or in connection with, the Customer’s use of the Intellectual 
Property otherwise than in accordance with these Terms.

13.3 The Customer acknowledges that any hardware, device 
or other system provided by QIB in connection with access to 
and use of the Platform is and shall remain at all the times 
the sole property of QIB. The Customer shall immediately 
deliver all such hardware, devices and systems in good and 
working order to QIB upon the termination of these Terms or 
otherwise upon QIB’s request.

14. Warranties and Disclaimers

14.1 QIB shall use all reasonable endeavours to make the 
Platform available seven (7) days a week, twenty-four (24) 
hours a day. Notwithstanding the foregoing, the Customer 
acknowledges that:

ر ( عدم مخالفة هذه الشروط أو أي شروط أخرى قد تكون سارية 
وفًقا لما ورد في هذه الشروط أو أحيل إليه في هذه الشروط.

أي  أن  )أ(  علم:  إذا  فورًا  المصرف  إخطار  العميل  على  يتعين   2-11
أو  العميل؛  أنظمة  من  المصرف  أنظمة  إلى  نقله  تم  قد  فيروس 
)ب( بأي أخطاء واردة في المعلومات التي تحصل عليها من خالل 
آخر  عميل  أي  ِقبل  من  الشروط  لهذه  انتهاك  بأي  )ج(  أو  المنصة؛ 

للمصرف أو الغير ممن يلج إلى المنصة أو يستخدم المنصة.

11-3 يحتفظ المصرف بالحق في إخطار الجهات المختصة إذا علم 
أو اشتبه في أي مخالفة للقانون المعمول به، بما في ذلك القانون 
رقم. )14( لسنة 2014 بإصدار قانون منع الجريمة اإللكترونية، تكون 

ناشئة عن أو فيما يتعلق بولوج العميل أو استخدام المنصة.

12- نفقات ورسوم الغير

يتحملها  أي رسوم قد  المصرف غير مسؤول عن  بأن  العميل  يقر 
ذلك  في  بما  المنصة،  باستخدام  يتعلق  فيما  الغير  من  العميل 
على سبيل المثال ال الحصر أي رسوم للدخول إلى اإلنترنت ورسوم 

خدمات االتصاالت األخرى.

13- الملكية الفكرية والملكية

ملك  هي  الفكرية  الملكية  حقوق  جميع  بأن  العميل  يقر   1-13
له  ملًكا  تظل  وأنها  للمصرف  المرِخصة  الجهات  أو   / و  للمصرف 
في  ملكية  حقوق  أي  على  يستحوذ  أن  له  يجوز  ال  العميل  وأن 
انتهاك أي حقوق تؤول  الملكية الفكرية ويوافق على عدم  هذه 
أو  الفكرية  الملكية  في  للمصرف  المرِخصة  الجهات  أو  للمصرف 
عدم الطعن فيها وال يجوز القيام أو السماح بأي شيء قد يكون 
ضاًرا بالملكية الفكرية أو يتعارض مع أو يضر بسمعة المصرف و / 
أو الجهات المرِخصة للمصرف. يوافق العميل على إبالغ المصرف 
االلكترونية  المصرفية  الخدمات  بفريق  االتصال  طريق  عن  فورا 
الملكية  ينتهك  الغير  من  نشاط  أي  بذلك  علم  إذا  للشركات 

الفكرية.

تكبدها  خسائر  أي  عن  المصرف  بتعويض  العميل  يلتزم   2-13
المصرف نتيجة الستخدام العميل للملكية الفكرية أو فيما يتعلق 

بها بخالف هذه الشروط.

يوفره  آخر  نظام  أي  أو  ُمعًدة  أو  جهاز  أي  بأن  العميل  يقر   3-13
المنصة واستخدامها يظل في  إلى  بالولوج  المصرف فيما يتعلق 
العميل  على  ويتعين  للمصرف.  خالصة  ملكية  األوقات  جميع 
الفور  على  واألنظمة  والمعدات  األجهزة  جميع  المصرف  تسليم 
هذه  صالحية  انتهاء  عند  وذلك  للعمل  وصالحة  جيدة  بحالة 

الشروط أو بناًء على طلب المصرف.

14- الضمانات وإخالء المسؤولية

المنصة  لجعل  المعقولة  المساعي  جميع  المصرف  يبذل   1-14
متاحة سبعة )7( أيام في األسبوع، أربع وعشرون )24( ساعة في 

اليوم. بغض النظر عما سبق، يقر العميل بما يلي:
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(A) any and all transactions conducted over the Platform are 
subject to applicable cut-off times;

(B) the Customer accesses and uses the Platform at its own risk;

(C) the Platform is provided on an “as is” and “as available” basis;

(D) information technology and telecommunications systems 
are not error-free and the provision of any Internet-based 
service may be subject to disruption; and

(E) QIB disclaims all warranties, conditions, guarantees, 
representations and statements with respect to the Platform 
and the Services, either express or implied, whether by statute 
or otherwise, including any express or implied warranties as to 
adequacy, timeliness, availability, reliability, satisfactory quality or 
fitness for a particular purpose or use, and all warranties arising from 
course of performance and course of dealing under applicable law.

14.2 QIB reserves the right to schedule and perform 
maintenance on the Platform at any time. QIB shall use 
reasonable endeavours to notify the Customer of the non-
availability of the Platform or any Service for any reason 
through the Site or by email at the address provided by the 
Customer in accordance with these Terms.

14.3 QIB has no obligation to check that entry into any 
transaction by the Customer is in breach of any applicable 
law and disclaims all responsibility if the Customer or any 
User breaches applicable law through use of the Platform.

15. Liability and Indemnity

15.1 The remainder of this Clause 15 concerns QIB’s liability to 
the Customer only to the extent that it has not been separately 
limited under any other agreements between QIB and the 
Customer and other notices or disclosures issued by QIB.

15.2 To the extent permitted by applicable law, QIB shall not be 
liable to the Customer or to any User for any direct Losses and any: 
(a) economic losses (including loss of profits, opportunity, business, 
revenue, contracts, anticipated savings, or loss of use); (b) claim or 
demand from any third party arising out of the Customer’s or any 
User’s use of the Services; (c) loss of goodwill or reputation; (d) 
loss of data; or (e) any special, incidental or consequential loss or 
damage under or in connection with the use of or inability to use 
the Platform or these Terms, regardless of whether QIB was aware 
of the possibility of that loss or damage occurring.

15.3 Without limiting the effect of Clause 15.1, the Customer 
acknowledges that QIB accepts no liability to the Customer for 
any Losses arising due to failure or omission to perform or a 
delay in performing its obligations under these Terms due to any 
event or cause beyond QIB’s reasonable control, including acts 
of God, acts or regulations of government or other authorities, 
embargo, economic sanctions, war, fire, flood, explosions, civil 
commotion, strikes or other industrial disputes, power failure, 
failure of computer or communications lines or terminals, devices, 
networks, connections or equipment, or failure or defects in any 
hardware, software or services owned or supplied by third parties.

ألوقات  تخضع  المنصة  عبر  ُتجرى  التي  المعامالت  وجميع  أي  أ ( 
انقطاع معمول بها؛ و

ب ( أن العميل يلج إلى المنصة ويستخدمها على مسؤوليته الخاصة؛ و

ت ( أن المنصة تتاح على أساس “حالتها الراهنة” و “حسب توفرها”؛ و

من  خالية  ليست  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  أنظمة  أن  ث ( 
إلى  اإلنترنت  على  قائمة  خدمة  أي  توفير  يخضع  وقد  األخطاء، 

انقطاع؛ و

والشروط  الضمانات  جميع  من  مسؤوليته  يخلي  المصرف  أن  ج ( 
والخدمات،  بالمنصة  المتعلقة  والبيانات  واإلقرارات  والكفاالت 
سواء كانت صريحة أو ضمنية، سواء بمقتضى القانون أو غير ذلك، 
بما في ذلك أي ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بالكفاية، أو 
المالئمة  أو  المرضية،  الجودة  أو  الموثوقية،  أو  التوافر،  أو  التوقيت، 
الناشئة  لغرض معين أو استخدام معين، وأيًضا جميع الضمانات 

عن مسار األداء ومسار التعامل بموجب القانون المعمول به.

الصيانة وإجرائها  بالحق في تحديد موعد  المصرف  14-2 يحتفظ 
على المنصة في أي وقت. يبذل المصرف جهوًدا معقولة إلخطار 
خالل  من  سبب  ألي  خدمة  أي  أو  المنصة  توفر  بعدم  العميل 
الموقع أو عبر البريد اإللكتروني على العنوان الذي يقدمه العميل 

وفًقا لهذه الشروط.

أي  دخول  أن  من  بالتحقق  التزام  أي  تحت  المصرف  يقع  ال   3-14
ويخلي  به  معمول  قانون  ألي  مخالف  العميل  ِقبل  من  معاملة 
للقانون  مستخدم  أي  أو  العميل  خرق  حالة  في  مسؤوليته 

المعمول بها من خالل استخدام المنصة.

15- المسؤولية والتعويض

 1-15  تعلق الجزء المتبقي من هذه المادة 15 بمسؤولية المصرف 
تجاه العميل فقط إلى الحد الذي لم يتم تقييده بشكل منفصل 
بموجب أية اتفاقيات أخرى بين المصرف والعميل وأية إشعارات أو 

إفصاحات أخرى صادرة عن المصرف. 

15-2 إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، ال يكون المصرف 
مسؤواًل أمام العميل أو أي مستخدم عن أي خسائر مباشرة وأي: )أ( 
خسائر اقتصادية )بما في ذلك الكسب الفائت أو الفرص الضائعة 
المتوقعة  الفائتة  الوفورات  أو  العقود  أو  اإليرادات  أو  األعمال  أو 
نتيجة  الغير  من  طلب  أو  مطالبة  )ب(  أو  االستخدام(؛  فقدان  أو 
استخدام العميل أو أي مستخدم للخدمات؛ أو )ج( خسارة الشهرة 
التجارية أو السمعة؛ أو )د( فقدان البيانات؛ أو )هـ( أي خسائر أو أضرار 
خاصة أو عرضية أو الحقة نتيجة أو فيما يتعلق باستخدام أو عدم 
القدرة على استخدام المنصة أو هذه الشروط، بغض النظر عما إذا 
كان المصرف على علم بإمكانية وقوع تلك الخسارة أو الضرر أم ال.

ال  المصرف  بأن  العميل  يقر   ،1-15 المادة  أثر  من  الحد  دون   3-15
عن  ناجمة  خسائر  أي  عن  العميل  تجاه  مسؤولية  أي  يتحمل 
إخفاق أو امتناع عن القيام أو تأخير في أداء التزاماته بموجب هذه 
المعقولة  السيطرة  عن  خارج  سبب  أو  حدث  أي  بسبب  الشروط 
للمصرف، بما في ذلك القضاء والقدر، أو لوائح أو قرارات الحكومة 
أو  حرب،  أو  اقتصادية،  عقوبات  أو  حظر،  أو  األخرى،  السلطات  أو 
حريق، أو فيضانات، أو انفجارات، أو اضطرابات مدنية، أو إضرابات أو 
غيرها من النزاعات الصناعية، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو تعطل 
أو  أو األجهزة الطرفية  أجهزة الحاسب اآللي أو خطوط االتصاالت 
العيوب  أو  الخلل  أو  المعدات  أو  االتصاالت  أو  الشبكات  أو  األجهزة 

في أي جهاز أو برنامج أو خدمات مملوكة أو مقدمة من الغير.
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15.4 The Customer shall indemnify QIB from and against any 
Losses incurred or awarded against QIB as a result of or in 
connection with: (i) the Customer’s or any User’s use of the 
Platform; (ii) any breach of applicable law by the Customer; 
(iii) any breach of these Terms by the Customer; or (iv) QIB 
acting upon any Instruction or other communication from the 
Customer, whether or not the Instruction or communication 
was authorised by the Customer.

15.5 The Customer agrees that the limitations and exclusions 
set out in these Terms are reasonable having regard to all 
the relevant circumstances, and the levels of risk and reward 
associated with QIB’s obligations under these Terms.

16. Suspension and Termination

16.1 The Customer acknowledges that QIB may suspend 
the Customer’s access to the Platform and/or any Service(s) 
whenever it deems such action necessary or advisable in its 
absolute discretion and without liability to the Customer or 
to any third party. Circumstances in which QIB may consider 
it necessary or advisable to suspend access to the Platform 
or Service(s) include when QIB suspects a breach of these 
Terms or a breach of QIB’s security requirements.

16.2 To the extent practicable and unless prohibited by law, 
QIB shall give the Customer notice of any suspension of 
access to the Platform and/or Service(s).

16.3 QIB may terminate these Terms and the Customer’s 
access to the Platform by giving notice with immediate effect 
if the Customer: (i) commits a breach of these Terms; or (ii) 
passes a resolution for winding up (otherwise than for the 
purposes of solvent amalgamation or reconstruction) or a 
court makes an order to that effect or becomes or is declared 
insolvent or convenes a meeting of or makes or proposes 
to make any arrangement or composition with its creditors 
or has a liquidator, receiver, administrator, administrative 
receiver, manager, trustee or similar officer appointed over 
any or all of its assets, or ceases or threatens to cease to 
carry on business, or is unable to pay its debts.

16.4 Each of QIB and the Customer may terminate these 
Terms and the Customer’s access to the Platform at any time 
by giving the other party not less than thirty (30) days’ prior 
written notice.

16.5 Upon termination or suspension of the Customer’s 
access to the Platform or any Services, the Customer shall, 
and shall procure that its Users will, immediately stop 
using the Platform or affected Services. These remedies 
are without prejudice to any other remedies which QIB may 
have under applicable law.

16.6 All rights and obligations of the parties in respect of use of the 
Platform shall cease to have effect immediately upon termination 
of these Terms except for any rights or liabilities which have accrued 
up to the date of termination, including in respect of Instructions 
duly received by QIB before the effective date of termination.

خسائر  أي  ضد  أو  عن  المصرف  بتعويض  العميل  يلتزم   4-15
استخدام   )i( يلي:  بما  يتعلق  فيما  أو  نتيجة  المصرف  يتكبدها 
العميل أو أي مستخدم للمنصة؛ أو )2( أي خرق للقانون المعمول 
به من ِقبل العميل ؛ أو )3( أي خرق لهذه الشروط من ِقبل العميل؛ 
أي مراسالت أخرى  أو  أي تعليمات  بناًء على  المصرف  )4( تصرف  أو 
من العميل، سواء قام العميل بتفويض هذا التعليمات أو لم يقم 

بتفويضها.

15-5 يوافق العميل على أن القيود واالستثناءات الواردة في هذه 
ومستويات  الصلة  ذات  الظروف  لجميع  مراعية  معقولة  الشروط 
هذه  بموجب  المصرف  بالتزامات  المرتبطة  والقرارات  المخاطر 

الشروط.

16- التعليق واإلنهاء

إلى  العميل  ولوج  تعليق  للمصرف  يجوز  بأنه  العميل  يقر   1-16
ضروري  اإلجراء  هذا  أن  اعتبر  كلما  )خدمات(  خدمة  وأي  المنصة 
تجاه  مسؤولية  أي  ودون  المطلق  تقديره  حسب  مستحسن  أو 
ضرورية  المصرف  يعتبرها  قد  التي  الظروف  إن  الغير.  أو  العميل 
)الخدمات(  الخدمة  أو  المنصة  إلى  الولوج  لتعليق  مستحسنة  أو 
المتطلبات  خرق  أو  الشروط  هذه  بخرق  المصرف  اشتباه  تتضمن 

األمنية لدى المصرف.

16-2 إلى الحد الممكن عملًيا وما لم يحظره القانون، يتعين على 
أو الخدمة  المنصة  المصرف إخطار العميل بأي تعليق للولوج إلى 

)الخدمات(.

16-3 يجوز للمصرف فسخ هذه الشروط وأيًضا ولوج العميل إلى 
العميل  إخالل   )1( حالة:  في  فوري  بأثر  إشعار  بموجب  المنصة 
)بخالف  بالتصفية  العميل  من  قرار  صدور   )2( أو  الشروط؛  بهذه 
أغراض االندماج مع قدرته على الوفاء بديونه أو إعادة التنظيم( 
أو صدور قرار قضائي بهذا الشأن أو أعلن إفالسه أو عقد اجتماًعا 
أو  مصِف  عّين  أو  دائنيه  مع  تسوية  أو  ترتيب  أي  قدم  أو  اقترح  أو 
أو  مدير  أو  إداري  مشرف  أو  تركته  على  حارس  أو  قضائي  حارس 
وصي أو مسؤول يتم تعيينه على أي أو كل أصوله، أو توقف عن 
غير  كان  أو  العمل،  مواصلة  عن  بالتوقف  هدد  أو  نشاطه  تنفيذ 

قادر على سداد ديونه.

الشروط  هذه  فسخ  العميل(  أو  )المصرف  طرف  ألي  يجوز   4-16
خطي  إشعار  بموجب  وقت  أي  في  المنصة  إلى  العميل  وولوج 

مسبق للطرف اآلخر بمدة ال تقل عن ثالثين )30( يوًما قبل الفسخ.

16-5 عند فسخ أو تعليق ولوج العميل إلى المنصة أو أي خدمات، 
أو  المنصة  استخدام  عن  الفور  على  التوقف  العميل  على  يتعين 
سبل  تخل  ال  أيًضا.  مستخدميه  توقف  بضمان  ويلتزم  الخدمات، 
انتصاف أخرى قد تجوز للمصرف بموجب  بأي سبل  االنتصاف تلك 

القانون المعمول به.

يتعلق  فيما  األطراف  والتزامات  حقوق  جميع  سريان  ينتهي   6-16
الشروط  هذه  صالحية/فسخ  انتهاء  فور  المنصة  باستخدام 
باستثناء أي حقوق أو التزامات متراكمة حتى تاريخ االنتهاء/الفسخ، 
بما في ذلك التعليمات التي يتلقاها البنك حسب األصول قبل تاريخ 

نفاذ االنتهاء/الفسخ.
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17. Customer Contact Information

The Customer agrees that QIB may contact the Customer by 
any lawful method, including within the Platform or using 
the email address(es) or telephone number(s) provided by 
the Customer. The Customer agrees to keep any contact 
details notified to QIB current. The Customer must notify 
QIB if its contact details change by contacting the Corporate 
Online Banking Team.

18. Data Protection

18.1 The Customer agrees to QIB processing personal data 
relating to its employees and other representatives which 
it may obtain, receive or generate in connection with these 
Terms in accordance with applicable data protection and 
privacy laws and the Privacy Policy.

18.2 By its acceptance of these Terms, the Customer confirms 
that it is giving express, specific, unambiguous, and informed 
consent to marketing content relating to QIB products and 
services being displayed at and directed to the Customer 
and its Users in the course of their use of the Platform and 
the Services. If the Customer wishes to stop receiving such 
marketing content, it should contact the relevant dedicated 
phone number of the Corporate Online Banking Team.

19. Links to other Websites

19.1 The Customer acknowledges that the Platform may contain 
links to websites operated by third parties. The Customer 
acknowledges that such websites are not under QIB’s control 
and QIB is not responsible for any such websites. The Customer 
further acknowledges that these links are provided as a 
convenience and the inclusion of any link does not imply QIB’s 
endorsement of or an association with the website’s operator. 
When the Customer accesses such as website, it does so at its 
own risk. It is the Customer’s responsibility to review the privacy 
policies and terms of use that apply to such Websites. Any 
claims the Customer may have with respect to such websites 
are against the operator of the website and not against QIB.

20. Changes to the Platform and these Terms

20.1 The Customer agrees that QIB may make operational changes 
to the Platform at any time, including by introducing, amending 
or removing Services or by changing the minimum specifications 
of the systems or devices required for access to the Platform. The 
Customer further agrees to QIB varying these Terms at any time.

20.2 QIB will give the Customer reasonable notice of changes 
to the Platform or these Terms in accordance with Clause 17.

20.3 If the Customer does not agree with any change made 
by QIB to the Platform or these Terms, its sole and exclusive 
remedy is to stop using the Platform. Continued use by the 
Customer of the Platform constitutes acceptance by the 
Customer of any such changes.

17- تفاصيل االتصال بالعميل

يوافق العميل على أنه يجوز للمصرف االتصال بالعميل بأي طريقة 
عنوان  باستخدام  أو  المنصة  طريق  عن  ذلك  في  بما  قانونية، 
يوفرها  التي  الهاتف  )أرقام(  رقم  أو  اإللكتروني  البريد  )عناوين( 
بأي تفاصيل اتصال،  العميل. يوافق العميل على موافاة المصرف 
االتصال  تفاصيل  تغير  حالة  في  المصرف  إخطار  عليه  ويتعين 
المصرفية  الخدمات  بفريق  االتصال  طريق  عن  بالعميل  الخاصة 

االلكترونية للشركات.

18- حماية البيانات

البيانات  على  بالتعامل  المصرف  قيام  على  العميل  يوافق   18-1
قد  التي  اآلخرين  وممثليه  العميل  بموظف  المتعلقة  الشخصية 
أو ينشئها فيما يتعلق بهذه  أو يتسلمها  يتحصل عليها المصرف 
والخصوصية  البيانات  حماية  قوانين  مع  يتوافق  بما  الشروط 

المعمول بها وسياسة الخصوصية المعمول بها.

صريحة  موافقة  منح  أنه  العميل  يقر  الشروط،  هذه  بقبول   2-18
المتعلق  التسويقي  للمحتوى  ومستنيرة  فيها  لبس  ال  ومحددة 
إلى  وتوجيهها  عرضها  يتم  التي  المصرف  وخدمات  بمنتجات 
والخدمات.  المنصة  استخدامه  سياق  في  ومستخدميه  العميل 
التسويقي،  المحتوى  هذا  تلقي  عن  التوقف  في  العميل  رغب  إذا 
الخدمات  لفريق  المخصص  الهاتف  برقم  االتصال  عليه  يتعين 

المصرفية االلكترونية للشركات.

19- روابط لمواقع أخرى

لمواقع  روابط  على  يحتوي  قد  المنصة  بأن  العميل  يقر   1-19
سيطرة  تحت  ليست  المواقع  هذه  وأن  الغير،  يديرها  إلكترونية 
المواقع.  هذه  من  أي  عن  مسؤوًلا  ليس  المصرف  وأن  المصرف 
الروابط يتم توفيرها بشكل مالئم وأن  كما يقر العميل بأن هذه 
إدراج أي رابط ال يعني موافقة المصرف أو ارتباطه بمشغل الموقع 
فإنه  اإللكتروني،  الموقع  هذا  العميل  يدخل  وعندما  اإللكتروني. 
يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة. تقع على عاتق العميل قراءة 
هذه  على  تنطبق  التي  االستخدام  وشروط  الخصوصية  سياسات 
مشغل  ضد  العميل  يقيمها  قد  مطالبات  أي  أن  علًما  المواقع. 
ضد  تكون  المواقع  هذه  بمثل  يتعلق  فيما  اإللكتروني  الموقع 

مشغل الموقع اإللكتروني وليست ضد المصرف.

20- التغييرات في المنصة وهذه الشروط

20-1 يوافق العميل على أنه يجوز للمصرف إجراء تغييرات تشغيلية 
على المنصة في أي وقت، بما في ذلك عن طريق إدخال أو تعديل 
مواصفات  من  األدنى  الحد  تغيير  طريق  عن  أو  الخدمات  إزالة  أو 
يوافق  كما  المنصة.  إلى  للولوج  المطلوبة  األجهزة  أو  األنظمة 

العميل على أنه يجوز للمصرف بتغيير هذه الشروط في أي وقت.

بالتغييرات  معقوًلا  إشعاًرا  العميل  بإعطاء  المصرف  يلتزم    2-20
التي تطرأ على المنصة أو هذه الشروط وفًقا للمادة 17.

في  المصرف  به  قام  تغيير  ألي  العميل  رفض  حالة  في    3-20
المنصة أو هذه الشروط، فإن سبيل االنتصاف الوحيد والحصري هو 
التوقف عن استخدام المنصة. مع العلم أن االستخدام المستمر 
هذه  من  ألي  العميل  من  قبواًل  يشكل  العميل  ِقبل  من  للمنصة 

التغييرات.
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21. General

21.1 Governing Law and Jurisdiction: These Terms and any dispute 
or claim arising out of or in connection with them or their subject 
matter or formation (and any non-contractual obligations arising out 
of or in connection with them) shall be governed by the laws of the 
State of Qatar. The Customer agrees that the courts of Qatar will have 
exclusive jurisdiction to hear any dispute or claim arising out of or 
in connection with these Terms or their subject matter or formation 
(including non-contractual obligations, disputes or claims).

21.2 Sub-contracting and Assignment: The Customer 
acknowledges that, to the extent permitted by applicable 
law, QIB may assign, sub-contract, delegate or otherwise 
transfer the benefit of these Terms or any of QIB’s obligations 
under them to any other person without the Customer’s 
consent. The Customer shall not, or purport to, assign, sub-
contract, delegate or otherwise transfer the benefit of these 
Terms or any of the Customer’s obligations under them to 
any other person without the QIB’s prior written consent.

21.3 Entire Agreement: These Terms shall constitute the entire 
agreement between the parties in respect of their subject matter. 
The Customer acknowledges that in entering into these Terms it 
has not relied on any representation, warranty, collateral contract 
or other assurance (except those set out in these Terms) made 
earlier by or on behalf of QIB. The Customer hereby waives 
all rights and remedies which, but for this Clause 21.3, might 
otherwise be available to the Customer in respect of any such 
representation, warranty, collateral contract or other assurance.

21.4 No Waiver: No failure by QIB to exercise and no delay in 
exercising any right, power or privilege hereunder shall operate as a 
waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any rights, 
power or privilege preclude any other or further exercise thereof. 
The rights and remedies herein provided are cumulative and not 
exclusive of any rights or remedies provided by applicable law.

21.5 Severability: If any provision of these Terms is found 
to be illegal, void, invalid or unenforceable under the laws 
of any jurisdiction this will not affect the legality, validity and 
enforceability of the remainder of these Terms in that jurisdiction, 
and the legality, validity and enforceability of these Terms in their 
entirety in any other jurisdiction shall not be affected.

21.6 Further Assurance: The Customer shall, at the request 
and cost of QIB (unless otherwise agreed or specified in 
these Terms), do all acts and execute all documents which 
may be necessary to give full effect to these Terms.

21.7 No Partnership: Nothing in these Terms shall be 
construed as constituting a partnership or agency between 
the parties hereto for any purpose.

21.8 Third Party Rights: Nothing in these Terms shall confer, nor 
be intended to confer, any right or benefit on any third party.

21- أحكام عامة

21-1 القانون الحاكم واالختصاص القضائي: تخضع هذه الشروط وأي 
نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بها أو موضوعها أو تشكيلها 
عن  ناشئة  تعاقدية  غير  التزامات  أي  عن  فضًلا  قطر،  دولة  لقوانين 
محاكم  أن  على  العميل  يوافق  بها.  يتعلق  فيما  أو  الشروط  هذه 
قطر سيكون لها االختصاص الحصري للنظر في أي نزاع أو مطالبة 
تشكيلها  أو  موضوعها  أو  الشروط  بهذه  يتعلق  فيما  أو  عن  ناشئة 

)بما في ذلك االلتزامات والنزاعات أو المطالبات غير التعاقدية(.

بأنه، إلى الحد الذي  الباطن والتنازل: يقر العميل  التعاقد من   2-21
منفعة  أي  عن  التنازل  للبنك  يجوز  به،  المعمول  القانون  به  يسمح 
في هذه الشروط أو أي من التزامات المصرف بموجبها، أو التعاقد 
بشأنها من الباطن أو تفويضها أو نقلها بأي طريقة أخرى إلى أي 
شخص آخر دون موافقة العميل. ال يجوز للعميل أو ال يجوز له أن 
يدعي التنازل عن هذه الشروط أو أي من التزامات العميل بموجبها 
إلى أي شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من 
أو نقلها بأي  الباطن أو تفويضها  التعاقد بشأنها من  أو  المصرف، 

طريقة أخرى.

بين  الكامل  االتفاق  الشروط  هذه  تشكل  الكامل:  االتفاق   3-21
الطرفين فيما يتعلق بموضوعها. يقر العميل بأنه عند إبرام هذه 
ضمان  أي  أو  كفالة  أو  ضمان  أو  إقرار  أي  على  يعتمد  لم  الشروط 
آخر )باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط( تم تقديمه 
من ِقبل المصرف أو نيابة عن المصرف. يتنازل العميل بموجبه عن 
جميع الحقوق وسبل االنتصاف التي قد تؤول للعميل فيما يتعلق 
في  ورد  ما  باستثناء  آخر،  ضمان  أي  أو  كفالة  أو  ضمان  أو  إقرار  بأي 

هذه الفقرة )3-21(.

21-4 التنازل: ال يعمل أي إخفاق من ِقبل المصرف في ممارسة أو 
أي تأخير في ممارسة أي حق أو سلطة أو امتياز بأنه تنازل عن هذا 
الحق أو السلطة أو االمتياز، كما أن أي ممارسة فردية أو جزئية ألي 
أو امتياز ال تحول دون أي ممارسة أخرى لهذا الحق  حق أو سلطة 
وسبل  الحقوق  تعتبر  أخرى.  ممارسة  أي  أو  االمتياز  أو  السلطة  أو 
أي  على  تقتصر  وال  تراكمية  االتفاقية  هذا  في  الواردة  االنتصاف 

حقوق أو سبل انتصاف يوفرها القانون المعمول به.

نص  أي  أن  تبين  إذا  واألحكام:  الشروط  بين  الفصل  قابلية   5-21
للتنفيذ  قابل  غير  أو  الِغ  أو  باطل  أو  قانوني  غير  الشروط  هذه  في 
بموجب قوانين أي اختصاص قضائي، فإن ذلك لن يؤثر في قانونية 
االختصاص  هذا  في  الشروط  هذه  بقية  تنفيذ  وقابلية  وصالحية 
الشروط  هذه  تنفيذ  وقابلية  وصالحية  قانونية  تتأثر  وال  القضائي، 

في مجملها في أي اختصاص قضائي آخر.

ونفقة  طلب  على  بناًء  العميل،  يلتزم  إضافية:  ضمانات   6-21
المصرف )ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك أو تحديده في هذه 
التي  المستندات  جميع  وتحرير  اإلجراءات  بكافة  القيام  الشروط(، 

قد تكون ضرورية إلنفاذ هذه الشروط إنفاًذا كامًلا.

21-7 الشراكة: ال يجوز تفسير أي شيء في هذه الشروط على أنه 
يشكل شراكة أو وكالة بين الطرفين ألي غرض كان.

21-8 حقوق الغير: ال يوجد في هذه الشروط ما يمنح أو يهدف إلى 
أن يمنح أي حق أو منفعة للغير.
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21.9 Translation: To the extent that these Terms are published 
in English and Arabic and there is a dispute between the 
English and Arabic versions, the English version shall prevail.

- End of General Terms and Conditions -

Annex

Service-specific Terms

1. Chequebook Request Service

1.1 The Customer acknowledges that the Service permits 
requests for the issuance of chequebooks: (i) containing 
standard, non-customised cheques; (ii) denominated in 
QAR; and (iii) containing leaves in multiples of 50 or 25.

1.2 QIB reserves the right not to act upon the Customer’s 
request, or to provide a chequebook in a form other than 
that requested by the Customer: (i) if in the period of six (6) 
months preceding the Customer’s request, three (3) cheques 
issued in respect of the Account to which the request relates 
were bounced; (ii) if the relevant Account is closed, frozen or 
subject to any encumbrance or charge; or (iii) for any other 
reason at its absolute discretion.

1.3 The Customer acknowledges that, if the Customer or its agent 
fails to collect an issued chequebook from QIB within ten (10) 
days of its date of issuance, QIB may dispose of the chequebook 
and require the Customer to submit a fresh request.

2. E-Statement Request Service

The Customer acknowledges that it may request the delivery 
of e-statements in respect of its Account(s) to a designated 
email address on a daily, weekly, bi-weekly, monthly or 
quarterly basis only.

3. Balance Confirmation Request (Audit) Service

The Customer acknowledges that the fee for using the 
Service is payable upfront and will be debited from one of 
the Customer’s Accounts in accordance with Clause 5.

4. SWIFT Request Service

The Customer acknowledges that, to the extent the SWIFT Service 
Request is available, it will permit requests for SWIFT copies in 
respect of funds transfers and trades executed in the period of 
six (6) months preceding the Customer’s request or such other 
period as QIB may determine in its absolute discretion.

5. Paid Cheque Request Service

The Customer acknowledges that the Service permits requests 
for PDF copies of cheques which have been processed by QIB in 
the period of six (6) months preceding the Customer’s request or 
such other period as QIB may determine in its absolute discretion.

21-9 الترجمة: إلى الحد الذي يتم فيه نشر هذه الشروط باللغتين 
اإلنجليزية  النسخة  بين  تعارض  هناك  ونشأ  والعربية  اإلنجليزية 

والعربية، تكون النسخة اإلنجليزية هي السائدة.

- نهاية الشروط واألحكام العامة -

ملحق

الشروط الخاصة بالخدمات

1- خدمة طلب دفتر شيكات

1-1 يقر العميل بأن الخدمة تسمح بطلبات إصدار دفاتر شيكات: )1( 
تحتوي على شيكات موحدة غير مخصصة ألغراض محددة، و )2( 

بالريال القطري، و )3( تحتوي على أوراق بمضاعفات من 50 أو 25.

على  بناًء  التصرف  عن  االمتناع  في  بالحق  المصرف  يحتفظ   2-1
ذلك  غير  آخر  نموذج  في  شيكات  دفتر  تقديم  أو  العميل،  طلب 
)6( أشهر  إذا تم في خالل فترة من ستة   )1( العميل:  الذي يطلبه 
فيما  رصيد  دون  من  شيكات   )3( ثالثة  إصدار  العميل  طلب  قبل 
يتعلق بالحساب الذي يتعلق به الطلب، و)2( إذا كان الحساب ذي 
الصلة مغلًقا أو مجمدًا أو خاضعًا ألي رهن أو التزام؛ أو )ج( ألي سبب 

آخر حسب تقدير المصرف المطلق.

1-3 يقر العميل بأنه في حالة عدم قيام العميل أو وكيله بتحصيل 
تاريخ  من  أيام   )10( عشرة  خالل  المصرف  من  صادر  شيكات  دفتر 
إصداره، يجوز للمصرف التصرف في دفتر الشيكات وأن يطلب من 

العميل تقديم طلب جديد.

2- خدمة طلب كشف الحساب اإللكتروني

إلكترونية  كشوفات  توصيل  يطلب  أن  له  يجوز  بأنه  العميل  يقر 
معين  إلكتروني  بريد  عنوان  إلى  )حساباته(  بحسابه  يتعلق  فيما 
أو شهري  أو نصف أسبوعي  أو أسبوعي  وذلك على أساس يومي 

أو ربع سنوي فقط.

3- خدمة طلب تعزيز )مراجعة( الرصيد 

ُتدفع مقدًما وُتخصم  الخدمة  بأن رسوم استخدام  العميل  يقر 
من أحد حسابات العميل وفًقا للمادة 5.

4- خدمة طلب السويفت

يقر العميل بأنه إلى الحد الذي يتوفر فيه طلب خدمة السويفت، 
يتعلق  فيما  السويفت  نسخ  على  الحصول  بطلبات  سيسمح 
فترة  خالل  في  تنفيذها  يتم  التي  المالية  والمعامالت  بالحواالت 
من ستة )6( أشهر تسبق طلب العميل أو أي فترة أخرى قد يقرها 

المصرف وفًقا لتقديره المطلق.

5- خدمة طلب شيكات مدفوعة

يقر العميل بأن الخدمة تسمح له بطلب الحصول على نسخ بي دي 
إف من الشيكات التي تمت معالجتها من ِقبل المصرف في خالل 
فترة من ستة )6( أشهر تسبق طلب العميل أو أي فترة أخرى يقرها 

المصرف حسب تقديره المطلق.
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6. Beneficiary Management Service

QIB reserves the right to add, modify or remove the countries 
and currencies in relation of which the Customer may create 
or amend transaction beneficiaries in its absolute discretion.
7. Trade Finance Service

No Service-specific terms.

8. Account Management Service

No Service-specific terms.

9. Fund Transfer Service

9.1 The Customer may use the Service to make transfers: 
(i) between its Accounts; (ii) to accounts of other customers 
held with QIB; (iii) from its Accounts to accounts maintained 
with other banks operating in or outside Qatar; (iv) from or to 
Account corresponding to cards issued by QIB to the Customer; 
(v) for payment of bills issued by service providers established 
in Qatar; and (vi) in respect of charitable donations.

9.2 The Customer should not use or attempt to use the Service 
to transfer funds without having sufficient funds in the relevant 
Account(s) or without a pre-existing financing arrangement 
with QIB. Should there be a pre-existing sweep arrangement 
between the Customer’s Accounts, QIB at its absolute discretion 
may recover (“sweep”) any shortfall from Accounts linked to 
the Account from which the Customer wishes to transfer funds.

9.3 The Customer may specify the fund transfer limits in 
terms of amount and transaction type and workflow rules 
for each User. The maximum limit on any transfer is an 
amount equal to the available balance in the Customer’s 
Account(s). In addition, QIB may, from time to time, specify 
maximum and minimum transaction limits and transaction 
cut-off times which shall be binding on the Customer.

9.4 The Customer agrees that QIB may act upon any Instruction 
from any User using the Service, notwithstanding any provision 
that may be contained in any agreement or document 
requiring more than one authorised signatory of the Customer 
to approve withdrawal of funds from the relevant Account(s).

9.5 QIB accepts no responsibility or liability for Losses arising 
out or in connection with its failure to act upon any Instruction 
relating to a transfer. Circumstances in which QIB may decline to 
act upon an Instruction relating to a transfer include where: (i) the 
Customer has insufficient funds in its Account(s) to complete the 
transfer; (ii) the transfer would cause the Customer’s Account(s) 
to be overdrawn; (iii) the transaction would exceed any other 
limit imposed on the Customer or the relevant User; (iv) the 
transfer is of sufficiently high value to warrant the carrying out of 
additional steps relating to the prevention of money laundering 
or terrorist financing; (v) an order or instruction from a competent 
authority prohibits withdrawals from the Customer’s Account(s); 
or (vi) the Customer’s Account(s) are closed, have been frozen or 
are subject to any encumbrance or charge.

6- خدمة إدارة المستفيدين

الدول  إزالة  أو  تعديل  أو  إضافة  في  بالحق  المصرف  يحتفظ 
والعمالت التي يجوز للعميل بموجبها إنشاء أو تعديل المستفيدين 

من المعامالت وفًقا للتقدير المطلق للمصرف.
7- خدمة تمويل التجارة

ال توجد شروط خاصة بالخدمة.

8- خدمة إدارة الحساب

ال توجد شروط خاصة بالخدمة.

9- خدمة تحويل األموال

بين   )i( التحويالت:  إلجراء  الخدمة  استخدام  للعميل  يجوز   1-9
 )3( و  المصرف؛  لدى  آخرين  عمالء  حسابات  إلى   )2( و  حساباته؛ 
قطر  في  عاملة  أخرى  مصارف  لدى  حسابات  إلى  حساباته  من 
الصادرة  للبطاقات  المقابل  الحساب  إلى  أو  من   )4( و  خارجها؛  أو 
مقدمي  عن  الصادرة  الفواتير  لدفع   )5( و  للعميل؛  المصرف  من 
الخدمات المؤسسين في قطر؛ و )6( فيما يتعلق بالتبرعات الخيرية.

الخدمة  استخدام  محاولة  أو  استخدام  للعميل  يجوز  ال   2-9
لتحويل األموال دون وجود أموال كافية في الحساب )الحسابات( 
ذات الصلة أو من دون ترتيب تمويل موجود مسبًقا لدى المصرف. 
العميل،  حسابات  بين  مسح  إلجراء  مسبق  ترتيب  وجود  حالة  في 
أي عجز  )“مسح”(  المطلق استرداد  لتقديره  للمصرف وفًقل  يجوز 
من الحسابات المرتبطة بالحساب الذي يرغب العميل في تحويل 

األموال منه.

المبلغ  األموال من حيث  للعميل تحديد حدود تحويل  9-3 يجوز 
ونوع المعاملة وقواعد تدفق العمل لكل مستخدم. يمثل الحد 
حساب  في  المتاح  للرصيد  مساوي  مبلغ  تحويل  ألي  األقصى 
)حسابات( العميل. كما يجوز للمصرف من وقت آلخر تحديد الحد 
األقصى والحد األدنى لحجم المعامالت وأوقات وقف المعامالت، 

ويكون العميل مقيًدا بذلك.

أي  على  بناًء  التصرف  للمصرف  يجوز  أنه  على  العميل  يوافق   4-9
تعليمات صادرة من أي مستخدم يستخدم الخدمة، بغض النظر 
عن أي حكم قد يكون مدرًجا في أي اتفاق أو وثيقة تشترط أكثر 
سحب  على  للموافقة  العميل  من  مفوض  واحد  شخص  من 

األموال من الحساب )الحسابات( ذات الصلة.

ناشئة  خسائر  عن  التزام  أو  مسؤولية  أية  المصرف  يتحمل  ال   5-9
بناًء على أي تعليمات متعلقة  بالتصرف  نتيجة عدم قيامه  أو  عن 
بأي تحويل. أّما الظروف التي يرفض فيها المصرف اتخاذ إجراء بناًء 
على تعليمات تتعلق بأي تحويالت مالية فهي تشمل: )1( أال يكون 
الستكمال  )حساباته(  حسابه  في  كاٍف  غير  رصيد  العميل  لدى 
الحوالة، أو )2( أي حوالة ستؤدي إلى تجاوز حد السحب من حساب 
مفروض  آخر  حد  أي  تتجاوز  معاملة  أي   )3( أو  العميل؛  حسابات   /
على العميل أو مستخدم معني؛ أو )4( قيمة التحويل التي تكون 
كبيرة بما يضمن تنفيذ خطوات إضافية تتعلق بمنع غسل األموال 
السلطة  من  صادرة  تعليمات  أو  أمر  أي   )5( أو  اإلرهاب؛  تمويل  أو 
العميل؛  )حسابات(  حساب  من  السحب  عمليات  تحظر  المختصة 
أو )6( إغالق حساب )حسابات( العميل أو تجميده أو إخضاعه ألية 

رسوم أو أعباء.
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9.6 Notwithstanding the insufficiency of funds in the Customer’s 
Account(s), QIB may in its absolute discretion act upon an 
Instruction relating to a transaction without prior approval from 
or notice to the Customer. Without prejudice to QIB’s other rights 
and remedies including the right of set-off, the Customer shall 
be responsible for repaying any overdraft, advance or credit 
facility resulting from such transaction and all related charges.

9.7 The Customer acknowledges that it is not possible to cancel 
or amend a transfer after it has been entered on the Service 
and the transfer transaction completed by QIB’s systems. If 
a transaction is scheduled to be made on a future date, the 
Customer may cancel or amend the transfer before that date.

9.8 If the Customer: (i) identifies an error in relation to 
a transfer authorised by a User or on a statement; or (ii) 
requires documentation concerning a completed transfer, the 
Customer should contact the Corporate Online Banking Team.

9.9 The Customer acknowledges that transfers made to 
accounts maintained by other banks may be subject to and 
governed by the terms and conditions applicable to the 
Electronic Funds Transfer system of the Central Bank of Qatar.

- End of Service Specific Terms -

I hereby acknowledge and agree to these Terms for and 
on behalf of the Customer named above.

9-6 بغض النظر عن عدم كفاية الرصيد في حساب )حسابات( العميل، 
يجوز للمصرف حسب تقديره المطلق التصرف بناء على تعليمات تتعلق 
بمعاملة ما دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو إشعاره 
تجوزر  التي  األخرى  االنتصاف  وسبل  بالحقوق  المساس  دون  بذلك. 
للمصرف، بما في ذلك الحق في المقاصة، يكون العميل مسؤواًل عن 
تسهيالت  أو  قروض  أو  المكشوف  على  بالسحب  تسهيالت  أي  سداد 

ائتمانية ناتجة عن هذه المعاملة وجميع الرسوم ذات الصلة.

تحويل  أي  تعديل  أو  إلغاء  الممكن  غير  من  بأنه  العميل  يقر   7-9
التحويل بواسطة  الخدمة وإتمام معاملة  مالي بعد إدخاله في 
الحق،  تاريخ  في  ما  معاملة  جدولة  تمت  إذا  إال  المصرف،  أنظمة 

فيجوز للعميل إلغاء أو تعديل التحويل قبل ذلك التاريخ.

9-8 )1( إذا اكتشف العميل خطأ فيما يتعلق بتحويل مفوض من 
وثائق  العميل  طلب   )2( أو  حساب؛  كسف  في  أو  مستخدم  ِقبل 
بفريق  باالتصال  العميل  يلتزم  بالفعل،  إجراؤه  تم  بتحويل  تتعلق 

الخدمات المصرفية االلكترونية للشركات.

التي  الحسابات  إلى  ٌتجرى  التي  التحويالت  بأن  العميل  يقر   9-9
يحملها العميل لدى مصارف أخرى قد تخضع للشروط واألحكام 

المعمول بها على نظام التحويل اإللكتروني لبنك قطر المركزي.

- نهاية الشروط الخاصة بالخدمات -

وبالنيابة  باألصالة  الشروط  هذه  على  وأوافق  بموجبه  أقر 
عن العميل المذكور أعاله.

Company’s Authorised Stamp ختم الشركة المعتمد

التوقيع
Signature

التاريخ
Date

 رقم البطاقة
الشخصية للموّقع

Signatory QID 
Number

الوظيفة
Title

اسم الموّقع
Signatory Name


