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الشروط واألحكام العامة:

19-1

	1-1يعمل البنك بصفة وكيل تحصيل للعميل فقط وال يتحمل
الــبــنــك أي ــة مــســؤولــيــة فــيــمــا يتعلق بتحصيل أي ــة شيكات
مــودعــة للتحصيل أو أي مــســتــنــدات دف ــع أخـ ــرى .وال تعتبر
عائدات الشيكات المودعة مستحقة السحب إال إذا قام البنك
بتحصيلها أوالً .يحتفظ الــبــنــك بــالــحــق فــي خــصــم أي مبلغ
سبق قــيــده فــي أي حــســاب بصفة استثنائية ،بما فــي ذلك
على سبيل المثال مبالغ الشيكات ،ولم يتم صرفه فيما بعد
عند التحصيل.
	2-1ستكون الشيكات المسحوبة على البنك أو أي من البنوك
األخــــرى مستحقة الــدفــع فــي نــفــس الــيــوم إذا تــم إيــداعــهــا
ل ــدى الــبــنــك قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ( )12ظــهــرًا مــا لم
يتعذر تحصيلها ألســبــاب غير متوقعة أو خــارجــة عــن قــدرة
وسيطرة البنك.
	3-1يدرك العميل بأن عمليات التحويل المصرفي ألي مبلغ وألي جهة
أو حساب خارج البنك (داخل البحرين) قد يستغرق يومين ()2
عمل على األقل .باإلضافة تخضع هذه التحويالت داخل مملكة
البحرين لنظام التحويالت المالية االلكتروني لشركه بنفت
حسب التطبيق.
	4-1للبنك حــق امتياز على كافة األمـــوال والممتلكات أيــً كانت
طبيعتها سواء أكانت نقدية أو ودائع أو سندات أو كمبياالت
مودعة أو محتفظًا بها لدى البنك باسم العميل أو لصالحه.
يحق للبنك االحتفاظ بهذه الممتلكات كضمان لسداد مديونية
العميل وبدون أن يمس ذلك أو يتأثر بأي ضمانات أخرى يحتفظ
بها البنك كضمان ألداء مديونية العميل ،ويحق له وفق تقديره
المقاصة لسداد المستحقة عليه.
	5-1سيقوم البنك ،حسب سياساته السائدة والمطبقة ،باستثمار
المبالغ المودعة في الحساب في محفظة أصول البنك العامة
والمجمعة مع مبالغ البنك األخرى.
	6-1لن يتحمل البنك مسؤولية أية خسائر أو أضرار تلحق بالعميل
نتيجة أي أمــر صــادر من أيــة جهة رسمية مختصة أو أيــة جهة
قانونية أو أي قرار رسمي بتأجيل دفع الديون أو حظر أو فرض
قيود على التحويل أو بسبب الحرب أو اإلصالحات النقدية أو
فسخ العقود أو بسبب خارج عن قدرة وسيطرة البنك.
	7-1يوافق العميل على حق البنك بخصم أي مبلغ يودع في حسابه
بطريق الخطأ والــتــزامــه بعدم التصرف فــي هــذا المبلغ بأي
طريقة كانت ،كما يوافق العميل عند طلب البنك على إعادة أي
مبلغ تم إيداعه بطريق الخطأ في الحساب والذي قام العميل
بالتصرف فيه أو تحويله من الحساب.
	8-1يــحــق للبنك الــحــصــول عــلــى رسـ ــوم وع ــم ــوالت خــدمــة نظير
الخدمات التي يقدمها للعميل كما هي محددة في قائمة
رســوم الخدمات المصرفية .يحتفظ البنك بحقه في تحديد
وتغيير ومراجعة الرسوم والعموالت المذكورة في قائمة رسوم
وقت آلخر .تعتبر
الخدمات المصرفية حسب تقديره المطلق من
ٍ
قائمة رسوم الخدمات المصرفية جزءًا ال يتجزأ من هذه الشروط
واألحكام وتقرأ وتفسر معها في جميع األوقات.
	9-1تعتبر دفاتر البنك وسجالته بينة و نهائية وقاطعة فيما يتعلق
بتفاصيل جميع المبالغ المستحقة على العميل للبنك و/أو
المبالغ المستحقة على البنك للعميل.
	10-1سيقوم العميل بالتوقيع على هذه الشروط واألحكام في كل
مرة يقوم الزبون بطلب منتج جديد أو فتح حساب جديد أو عند
التعاقد مع البنك.
	11-1يوافق العميل على إشعار البنك كتابيًا وعلى الفور بأي تغيير
في عنوانه أو تفاصيل االتصال به أو تفاصيل هويته ،أو بأي
تغيير فــي شكل عمله الــتــجــاري او أي تغيير فــي المخولين
بالتوقيع أو في التزاماته ومسؤولياته الخاصة بالعمل التجاري
أو أية تغييرات جوهرية أخرى .لن تكون هذه التغييرات ملزمة
للبنك إال بعد اســتــام المستندات الــمــؤيــدة لذلك وتحديث
سجالت البنك حسب اإلجراءات المتبعة .يفهم ويوافق العميل
على حق البنك في إيقاف الحساب أو إنهاء العالقة المصرفية
في حال اذا زادة المدة عن  12شهر من انقضاء صالحية هوية
العميل الموجودة لدى البنك.
	12-1يستطيع العميل االطالع على كشف الحساب في أي وقت عن
طريق الخدمة المصرفية االلكترونية أو طلب كشف الحساب
من أي من فــروع البنك بعد دفع الرسوم المحددة في قائمة
رســوم الخدمات المصرفية بما في ذلــك رســوم توفير نسخة
مطبوعة من كشف الحساب لمدة تزيد عن ستة ( )6شهور
منقضية من تاريخ الطلب.
	13-1تتمتع حسابات االستثمار المطلقة المودعة لــدى البنك في
مملكة البحرين بنظام حماية الــودائــع وحسابات االستثمار
المطلقة الصادر من مصرف البحرين المركزي حسب القرار رقم
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	14-1على العميل أن يلتزم التزامًا تامًا بجميع القوانين واألنظمة
المطبقة والمتعلقة بمكافحة غسل األموال وال يجوز له القيام
بــأيــة مــعــامــات أو أنشطة تخالف أو تــعــارض قــوانــيــن مملكة
البحرين وتعليمات مصرف البحرين المركزي والمطبقة من
وقت آلخر.
15-1

ال يحق للعميل:
(أ)	إجــراء أيــة معاملة تتعلق بأية مبالغ وهــو يعلم أو لديه
سبب يدعوه للعلم بأن هذه المبالغ تم الحصول عليها
من أنشطة غير مشروعة،
(ب)	إخفاء طبيعة أية مبالغ أو مصدرها أو مكانها أو طريقة
التصرف بها وهو يعلم أو لديه سبب يدعوه للعلم بأنه
تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة،

يتعهد العميل بــااللــتــزام بجميع الــقــواعــد واإلج ـ ــراءات التي
يحددها مصرف البحرين المركزي لتزويد البنك بالمعلومات
 /المستندات التي تساعد البنك بشكل دقيق على تحديد
وتقرير هوية العميل ووضعه المالي أو أي شخص يتصرف
العميل نيابة عنه وخصائص المعاملة التي يمكن للبنك
إبرامها مع أو لصالح العميل .يتعهد العميل بتحديث هذه
المعلومات  /المستندات وااللــتــزام بــاإلجــراءات التي يفرضها
البنك والــتــي تهدف إلــى ضمان كــون المعلومات المتوفرة
تفي بــاالشــتــراطــات القانونية والــرقــابــيــة .فــي حــال كــون هذه
المعلومات ال تتفق مع االشتراطات المذكورة أعاله أو ال تفي بها
حسب تقدير البنك المطلق ،يجب على العميل أن يقوم فورًا
بتوفير هذه المعلومات كما يطلبه البنك للوفاء باالشتراطات
القانونية والرقابية.

	20-1يفهم العميل ويــوافــق على أنــه يجوز للبنك إنــهــاء العالقة
المصرفية في حالة عدم التزام العميل بنصوص البنود الخاصة
بمكافحة غسل األموال أو ألي سبب آخر.
	21-1فيما عدا ما يتم إثباته بالكتابة وشريطة حصول البنك على
المستندات الثبوتية المطلوبة حسب األصول ،يؤكد العميل
بأنه يتصرف باألصالة عن نفسه وال يتصرف عن أو يمثل الغير.
	22-1لن يتحمل البنك أيــة مسؤولية تجاه العميل عن أيــة أضــرار
مباشرة أو غير مباشرة ،بما في ذلك خسارة األمــوال أو األرباح
أو أضرار أخرى خاصة أو تبعية يتكبدها العميل أو أي شخص
يتصرف نيابة عن العميل أو الغير نتيجة عــدم الــقــدرة على
إجراء عملية أو أي نشاط مصرفي مع البنك وذلك نتيجة عدم
توافر النظام أو إخفاق األنظمة أو انقطاع أو عطل في الكهرباء
أو تزويد البنك بمعلومات غير صحيحة أو مضللة أو/و عدم
تزويد البنك بالمعلومات الحديثة والتي قد تؤثر على مدى
االلتزام بالقوانين واألنظمة أو أي سبب آخر يحدث خارج قدرة
وسيطرة البنك.
	23-1لن يكون البنك مسئوال عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف أو
مصروفات يتكبدها العميل نتيجة لعمل أو امتناع عن عمل،
(كما هو الحال قد يكون) من قبل البنك في سبيل تأدية
التزامه ،ما لم تترتب هذه األضــرار أو التكاليف أو الخسائر أو
الــمــصــروفــات نتيجة اإلخ ــال العمدي أو اإلهــمــال الجسيم أو
مخالفة أحكام وشروط التعاقد من قبل البنك حسبما تقرره
المحكمة المختصة أو أي جهة ذات اختصاص.
	24-1لن يقوم البنك أو الغير بتقديم أي ضمانه للعميل فيما يتعلق
بعالقة البنك مع العميل .فيما عدا ما ذكر أعاله وللحد الذي
يكون فيه العميل مستحقًا لنسبة من حماية حسب لوائح
مصرف البحرين المركزي السائدة ،لن يكون البنك مسؤوالً
تجاه العميل عن أي خسائر يتكبدها العميل.
ـت آلخر،
	25-1يفهم ويــوافــق العميل بــأن البنك قد يقوم ،من وقـ ٍ
بإجراء بعض العمليات في الحساب (على سبيل المثال حجز
أو تحويل مبلغ معين) وذلك تنفيذًا للتعليمات الصادرة للبنك
من مصرف البحرين المركزي أو محاكم مملكة البحرين أو أي
جهة مختصة أخرى .يتنازل العميل و يبرئ ذمة البنك عن أي
ضرر أو خسارة يتكبدها البنك أو العميل نتيجة تنفيذ البنك
هذه التعليمات.
	26-1يفهم ويوافق العميل بأن البنك ملزم حسب تعليمات مصرف
البحرين المركزي بتفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة من
أجل إخطار العميل بأي عملية تنفذ في الحساب.
	27-1يدرك ويوافق العميل على أن البنك قد يقوم بفرض رسوم إذا
انخفض حساب العميل عن متوسط الرصيد الدائن المطلوب
في الحساب (حسب نــوع الحساب) ،حيث أن البنك سيكون
بمثابة أجير يحفظ مال العميل بثمن.
	28-1ي ــواف ــق الــعــمــيــل عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى مــتــوســط الــرصــيــد
الدائن المطلوب في الحساب (حسب نوع الحساب) كما هو
معلن عنه في قائمة رسوم الخدمات المصرفية أو على موقع
البنك االلكتروني.
	29-1يستطيع البنك دون اشعار مسبق العميل إغالق أي حساب ال
يتوفر فيه أقل متوسط الرصيد الدائن الشهري المطلوب أولم
تقيد فيه أي عملية لمدة ستة ( )6أشهر.
	30-1في حال كانت جميع حسابات العميل غير نشطة ،حيث لم يتم
إجراء أي معاملة في أي من حساباته في البنك .سيتم تحويل
بناء على نــوع الحساب
حالة الحساب آليًا إلــى حساب مجمد
ً
والفترة الزمنية لتجميده والمبينة أدناه ولن يتمكن العميل
من إعــادة تنشيط هذا الحساب إال باتباع القواعد واإلجــراءات
المقررة من البنك .للحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب
اثنا عشر  12شهر لحسابات االستثمار غير المقيدة أو حسابات
التوفير التي ليس لها تواريخ استحقاق محددة أربع وعشرون
(  ) 24شــهــرًا ،شــريــطــة أن يسمح الــبــنــك دائــمــا بالتحويالت
اإللكترونية واليدوية إلى أي حساب مجمد.
	31-1في حالة تصنيف الحساب على أنــه مجمد وبحساب صفري،
يجوز للبنك في غضون ستة ( )6أشهر من تاريخ هذا التصنيف
إغالق الحساب وإخطار العميل بهذا اإلغالق.
	32-1إذا كان الحساب ساكن بحيث لم يجر العميل أي عملية فيه
لمدة خمسة ( )5سنين ،سيتحول الحساب آليا إلى حساب غير
مطالب به ويجب على العميل مراجعة أي من فروع البنك إلعادة
تشغيله (شريطة دفع الرسم المستحق حسب قائمة رسوم
الخدمات المصرفية).
	33-1في حال الحساب المشترك الذي يتم فتحه من قبل أكثر من
شخص ،سيعتبر إجمالي المبلغ المودع في الحساب مملوكًا
بالتساوي لجميع أصــحــاب الحساب ،وستتم السحوبات من
الحساب حسب قائمة المخولين وبــالــرجــوع الــى التعليمات
التي تم تزويدها للبنك ان وجدت في حالة الوفاة أو نزاع بين
أصحاب الحسابات المشتركة  ،يقوم البنك بمراجعة وحل األمور
على أساس كل حالة على حدة وفقً ا لقوانين وأنظمة مملكة
البحرين.
	34-1يحتفظ البنك بحقه في إغالق حساب أو حسابات العميل في
حالة إخالله بــأي من هــذه الــشــروط واألحــكــام .سيقوم البنك
بإخطار العميل بــقــرار غلق الحساب وعليه يــوافــق العميل
على إعادة جميع الشيكات غير المستعملة وبطاقات الصراف
اآللي وبطاقات االئتمان أو أي أدوات أخرى وفرها البنك للعميل
إن وجدت.
	35-1فــي ح ــال وف ــاة الــعــمــيــل ،يــؤكــد الــبــنــك ب ــأن تــحــويــل الملكية
القانونية لألموال المتوفرة في الحساب لن يتم إال بعد الحصول
على المستندات األصلية (واالحتفاظ بنسخة منها) الصادرة
من وزارة العدل والــشــؤون اإلسالمية والتي تثبت استحقاق
الشخص أو األشخاص لورثه العميل المتوفى .يتعهد البنك
بااللتزام التام بمحتوى هذه المستندات.

(ج)	السماح باستخدام الحساب إلجراء معامالت غير مشروعة
أو مشبوهة أو االحتفاظ بأية مبالغ وهــو يعلم أو لديه
سبب يدعوه لالعتقاد بأن المبالغ تم الحصول عليها من
معامالت غير مشروعة أو مشبوهة .المعامالت المشبوهة
هي المعامالت التي يعتقد البنك بأنها تمت باستخدام
مبالغ تحصلت أو لها عــاقــة أو نتجت مــن أي نــشــاط أو
أنشطة مخالفة للقوانين واألنظمة المطبقة أو العقوبات
(بــمــا فــي ذلــك قوانين وأنظمة مكافحة غسل األم ــوال
والعقوبات االقتصادية)؛ أو

	36-1بدون المساس بالبند  10-3يحق للبنك حسب تقديره المطلق
و في أي وقت تعديل أو تعليق أو إيقاف أو سحب أو إلغاء أي
من منتجاته أو خدماته بموجب إشعار مسبق عن طريق موقع
البنك اإللكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى ال تقل مدته عن
ثالثين ( )30يوم .وفي حالة اإللغاء يحق للبنك حسب تقديره
المطلق دفع مبلغ االستثمار واألربــاح المتحققة عند اإللغاء أو
إتمام المنتج/الخدمة إلى تاريخ استحقاقها والدفع حينئذ.

(د)	السماح للغير باستخدام الحساب إلي ــداع مبالغ يزعم
إنها مملوكة للعميل ولكنها في الواقع تحصلت من أو
مملوكة لمصادر غير معروفة.

	37-1يدرك ويوافق العميل على أنه يجوز للبنك االستعانة بطرف
ثالث ألية وظائف أو خدمات والتي تنطوي على نقل معلومات
العميل .يوافق العميل على مثل هذا التعهد.

	16-1يوافق العميل على أنه يجوز للبنك تجميد أية مبالغ في أي من
حساباته أو اتخاذ اإلجراءات الضرورية األخرى إذا اعتقد البنك أو
كان لديه سبب يدعوه لالعتقاد أو الشك بأن المبالغ تم الحصول
عليها من خــال طــرق ووسائل غير مشروعة أو تحصلت عن
نشاطات غير مشروعة.

	38-1للتأكد مــن أننا نفي بالتزاماتنا المتعلقة بحماية البيانات
القانونية والخصوصية ،فإننا نحتفظ فقط بمعلوماتك طالما
أننا نحتاج إليها فعليًا لألغراض التي حصلنا عليها في المقام
األول ،وسنقوم فيما بعد إما بحذفها أو إخفائها أو ترميزها
أو إخــفــاء هويتها بحيث ال يمكن ربطها بــك .تنطبق هذه
الشروط واألحكام على استخدامك لبطاقة بيتك عبر أي منصة
للمحافظ الرقمية.

	17-1يقر العميل بواجب البنك القانوني ،بــدون الحاجة الى إخطار
العميل ،بــإبــاغ السلطات المختصة عــن أيــة معاملة غسل
أموال أو أية معاملة أخرى مشبوهة أو محل شك يتم تنفيذها
في الحساب.
	18-1ال يحق للعميل التمسك بمبدأ السرية تجاه البنك عند قيام
البنك بــاإلبــاغ أو تقديم أيــة معلومات للسلطات المختصة
تنفيذًا اللــتــزامــات البنك القانونية بما فــي ذلــك على سبيل
المثال ال الحصر االلتزامات المتعلقة بمكافحة غسل األمــوال
ولتزامات قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية للواليات
المتحدة االمريكية.
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	39-1تنطبق هذه الشروط واألحكام عند استخدامك ألي بطاقة من
بطاقات بيتك (البحرين) لدى أي منصات المحفظة الرقمية.
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حسابات المضاربة االستثمارية المطلقة

1-2

حسابات التوفير االستثمارية:

1-1-2

حساب التوفير /حساب جزيل:
(أ)	يقوم البنك ،باعتباره مضاربًا ،باستثمار أم ــوال حساب
التوفير وفقًا لمبدأ المضاربة المطلقة على أســاس أقل
رصيد يومي ومتوسط الرصيد الشهري فــي الحساب.
يحق للبنك ،حسب تقديره المنفرد ومــراعــا ًة للمصلحة

المشتركة للبنك والعميل ،تحديد أساليب وطرق ومجاالت
االستثمار والتي تم مراجعتها والموافقة عليها من قبل
مجلس اإلدارة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
(ب)	سيقوم البنك بصفته مضاربًا باالتفاق مع العميل بصفته
رب الــمــال عــلــى تــقــاســم األربــــاح المتحصلة مــن حساب
التوفير حسب جدول تخصيص األرباح لحسابات المضاربة
االستثمارية المطلقة .يحتفظ البنك بحقه المنفرد في
تعديل نسب األرباح المذكورة في جدول تخصيص األرباح
لحسابات المضاربة االستثمارية المطلقة في المستقبل
بدون المساس بنص البند  ،9.4يقر ويوافق العميل بأن
نسب األربــاح المعدلة ستكون نافذة ومطبقة بعد مرور
ثالثين ( )30يومًا من تاريخ نشرها .هذه التغييرات سارية
المفعول وقابلة للتطبيق بعد ثالثين ( )30يوم عمل من
إخطار البنك للعميل بهذا التغيير عن طريق رسالة نصية
أيضا إتاحة جميع التغييرات على الموقع
قصيرة .يجب ً
االلكتروني للبنك
(ج)	س ــوف تــضــاف أربـ ــاح أو تخصم خــســائــر حــســاب التوفير
(حسب األحوال) الى نفس الحساب بعد اإلعالن عنها من
قبل البنك.
(د)	يــفــوض العميل البنك باستثمار األربـــاح المتحققة من
حساب التوفير بعد أن يقوم البنك بقيد تلك األربــاح في
حساب التوفير.
 2-1-2حساب لبشارة
تطبق شروط وأحكام حساب التوفير المذكورة في البند  1-1-2أعاله
على حساب لبشارة باإلضافة إلى:
	1-2-1-2حساب “لبشارة” هو حساب توفير استثماري غير مقيد
متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يوفره بيت التمويل
الكويتي – البحرين («البنك») حيث يتم استثمار المبالغ
المودعة فيه على أساس المضاربة .يكون للبنك بصفته
مضاربًا الحق المطلق بإتخاذ كافة االجراءات التي يعتبرها
ضرورية لتحقيق المصلحة المشتركة للبنك وعمالئه.
	2-2-1-2سيقوم البنك بإستثمار أصــول حساب “لبشارة” باسمه
لــصــالــح أصــحــاب ه ــذه الــحــســابــات وعــلــى مسوؤليتهم
الــكــامــلــة .مــن الــمــعــروف شــرعــً أن الــبــنــك يضمن أصــول
حسابات المودعين في حــاالت ثبوت التعدي أو التقصير
المتعمد أو مخالفة هذه الشروط واألحكام من قبل البنك.
	3-2-1-2يمكن فتح حساب “لبشارة” بالدينار البحريني والــدوالر
األم ــري ــك ــي ويــمــكــن فــتــحــه بــالــحــضــور شــخــصــيــً ألي من
فروع البنك.
	4-2-1-2يتاح حساب “لبشارة” للزبائن من جميع الجنسيات ويمكن
فتحه من قبل األفراد (شريطة بلوغ  18عامًا) والمؤسسات
والــشــركــات واألش ــخ ــاص االعــتــبــاريــة األخــــرى وبالتمثيل
الــقــانــونــي .كــمــا يمكن لــلــوصــي الــقــانــونــي فــتــح حساب
“لبشارة” بالنيابة عن الشخص القاصر.
	5-2-1-2إن الحد األدنــى لفتح حساب “لبشارة” هو خمسون ()50
دينار بحريني أو ما يعادله حسب سعر الصرف المطبق.
يجب على الزبون عند الشروع بفتح الحساب أن يستكمل
ويقدم استمارة فتح الحساب وأن يرفق معها المستندات
المؤيدة التي يطلبها البنك لذلك.
	6-2-1-2يستطيع الزبون إيداع أية مبالغ في حساب “لبشارة” عن
طريق اإليــداع النقدي أو عن طريق الشيكات أو بطريقة
التحويل (سويفت) باستخدام رقــم الحساب المصرفي
الدولي ( .)IBANلن يكون البنك ملزمًا باعتماد أية مبالغ
في حساب “لبشارة” وإجراء أي استثمار نيابةً عن الزبون ما
لم يتأكد بإنه استلم المبالغ بالكامل.
	7-2-1-2لن يقوم البنك بإصدار بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات
لحساب “لبشارة” .يمكن لصاحب حساب لبشارة السحب
النقدي او التحويل عن طريق الدفع االلكتروني ()SWIFT
بالحضور الشخصي إلــى البنك .بينما سيكون بإمكان
الزبون تحويل أية مبالغ الى حساب “لبشارة”.
	8-2-1-2ال يحق لموظفي البنك وآبــائــهــم وأزواجــهــم وأبنائهم
الدخول في السحب.
	9-2-1-2يستند الحساب على مــبــدأ المضاربة ويــتــم فيه توزيع
الجوائز تبرعًا من أمــوال المساهمين في البنك وال يتم
خصمها من أرباح المضاربة وال من رأسمالها.
	10-2-1-2سيحصل البنك (بصفته مضاربًا) على نسبة من العوائد
الــنــاتــجــة عــن اســتــثــمــارات حــســاب “لــبــشــارة” ان تحققت.
قــد يــقــوم البنك بشكل منفرد بتعديل هــذه النسب
المستقبلية من حين الى آخر هذه التغييرات سارية وقابلة
للتطبيق بعد ثالثين ( )30يــوم عمل مــن إخــطــار البنك
للعميل بهذا التغيير عن طريق رسالة نصية قصيرة .يجب
أيضا إتاحة جميع التغييرات على الموقع االلكتروني للبنك.
ً

اســم الــفــائــز فــي الــحــمــات الترويجية واالعــانــيــة الحالية
والمستقبلية و/أو المواد التسويقية .وعــاوة على ذلك
يحق للبنك استخدام صــورة الفائز .يجب أن يكون الفائز
أو ممثله القانوني حاضر شخصيا للتوقيع على الوثائق
الخاصة بتسليم الجائزة.
	21-2-1-2يوافق زبــون حساب “لبشارة” وحسب القانون على منح
البنك الحق المستمر على حساب “لبشارة” بخصم المبالغ
ـواء فــي الوقت
المستحقة عليه والــتــي لــم يسددها س ـ ً
الحالي أو في المستقبل.
	22-2-1-2يوافق زبــون حساب “لبشارة” على أن يحق للبنك إجــراء
مقاصة مقابل حساباته واستخدام المبالغ الموجودة في
الحساب للوفاء بهذه االلتزامات أو المطلوبات في ذلك
الوقت في حالة إخــال أو حــدوث حالة طارئة في الحدود
التي يسمح بها القانون.
	23-2-1-2في حالة تعارض قوانين وأحكام مملكة البحرين مع حق
الزبون في تملكه ألية جائزة مقدمة من البنك ،سيقوم
البنك بتقديم قيمة الــجــائــزة (حــســب تقديره المنفرد)
إلــى الــزبــون الــفــائــز بعد اخــطــار ومــوافــقــة وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة.
	24-2-1-2في حالة وفاة الفائز قبل استالم الجائزة سيتم االحتفاظ
بالجائزة في حــوزة البنك لحين استكمال إجــراءات إصدار
الفريضة الشرعية والتوكيل الرسمي بإستالم الجائزة
من قبل الجهات المختصة وذلك من أجل تسليمها إلى
ورثة المتوفى.
	25-2-1-2يقر الزبون بأن جميع المعلومات والمستندات المقدمة
للبنك صحيحة ودقيقة وشاملة وأنه أذا حدثت أية تغييرات
على المعلومات المقدمة فــأن الــزبــون سيقوم بإشعار
البنك بذلك كتابةً .
	26-2-1-2لن يكون البنك مسؤوالً عن أيــة أضــرار قد تحدث نتيجة
العطل في اإلرسال أيًا كان نوعه وقت إشعار الفائزين كما
لن يكون مسؤوالً عن أي تأخير أو خسارة.
	27-2-1-2تعتبر جميع النشرات الصادرة من قبل البنك فيما يتعلق
بحساب “لبشارة” جزءًا ال يتجزأ من هذه الشروط واألحكام.
	28-2-1-2شريطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة المسبقة ،يحق للبنك تغيير هــذه الشروط
واألحــكــام حسبما يــراه مناسبًا .سيقوم البنك بإشعار
الزبائن بهذه التغييرات بالطرق التي يحددها القانون
المطبق في حينه.
	29-2-1-2فــي حــالــة وج ــود أي إخــتــاف بين الــنــص الــعــربــي والنص
االن ــج ــل ــي ــزي لـــهـــذه ال ـ ــش ـ ــروط واألحــــــكــــــام ،ســيــعــتــمــد
النص العربي.
	30-2-1-2تخضع ه ــذه الــشــروط واألح ــك ــام ويــتــم تفسيرها وفقًا
لقوانين مملكة البحرين الــى الحد الــذي ال تتعارض فيه
هذه القوانين مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.
	31-2-1-2أي نـــــزاع يــنــشــأ بــيــن الــطــرفــيــن فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــذه
الــشــروط واألحــكــام يخضع لالختصاص الحصري لمحاكم
مملكة البحرين.
	32-2-1-2لن يكون البنك مسؤوالً عن أية تكاليف أيًا كانت متعلقة
بتملك الجوائز غير النقدية.
	33-2-1-2بدون المساس بنص البند  2.1.2.13جميع حسابات لبشارة
مؤهلة وسيتم إدخالها في السحب بغض النظر عن حالة
الحساب وفقً ا لتقدير البنك (ال يجوز االستعالم عن هذا
التقدير تحت أي ظرف من الظروف).
 3-1-2حساب التوفير المتميز
(أ)	شريطة تحقق األرباح وشريطة االحتفاظ برصيد شهري ال
يقل عن خمسين ألف دينار بحريني ( )50,000في الحساب
سوف يحصل صاحب حساب التوفير المتميز على أرباح
شهرية حسبما يتم اإلعالن عنها من قبل البنك.
(ب)	حسب األحـ ــوال ،إذا قــل متوسط الــرصــيــد الــشــهــري في
حساب التوفير المتميز عن خمسين ألف دينار بحريني
( ،)50,000سيحق للبنك حسب تقديره دفــع نسبة األربــاح
المطبقة على حساب التوفير.
 4-1-2حساب البراعم
(أ)	حساب البراعم عبارة عن حساب مخصص لألطفال ويمكن
فتحه باسم الطفل من تاريخ ال ــوالدة وحتى عمر أربعة
عشرة ( )14سنة.
(ب)	يستطيع أي من الولي الطبيعي أو الوصي القانوني أو
والدة الطفل/الطفلة فتح وإدارة حساب البراعم.

	11-2-1-2على الزبون االحتفاظ بمبلغ ال يقل عن خمسين ( )50دينار
بحريني أو ما يعادله في حساب “لبشارة” لمدة  30يوم قبل
نهاية الشهر المسحوب عليه حتى يتأهل للدخول في
السحب الشهري.

(ج)	فــي حــال وف ــاة الشخص ال ــذي قــام بفتح وإدارة حساب
البراعم وترتب جراء ذلك عدم وضوح أو خالف بخصوص
الــشــخــص الـــذي يستطيع إعــطــاء أي تعليمات للبنك
بخصوص حساب البراعم ،سيقوم البنك بطلب واعتماد
حكم المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى ذات اختصاص.

	12-2-1-2على الزبون االحتفاظ بمبلغ ال يقل عن خمسين ( )50دينار
بحريني أو ما يعادله في حساب “لبشارة” لمدة  90يوم قبل
نهاية الشهر المسحوب عليه حتى يتأهل للدخول في
السحب على الجائزة الكبرى.

(د)	لن يقوم البنك بربط حساب البراعم مع الحسابات الخاصة
بالولي الطبيعي أو الوصي القانوني أو الوالدة في أي حال
من األحــوال .سيتم التعامل مع حساب البراعم على إنه
حساب مستقل لمصلحة الطفل/الطفلة.

	13-2-1-2عند احتفاظ الــزبــون في كل شهر بمبلغ خمسين ()50
دينارًا بحرينيًا أو ما يعادله كأقل رصيد يومي في حساب
“لــبــشــارة” لــمــدة  30يــومــً قبل نهاية الشهر المسحوب
عليه سيتأهل لفرصة واح ــدة لــدخــول السحب .ستزيد
فــرص الــزبــون في الفوز كلما تضاعفت المبالغ المودعة
في الحساب.

(هـ)	تنتقل صالحية إدارة الحساب إلــى من تم فتح الحساب
باسمه بمجرد بلوغه سن الرشد ما لم يطرأ عليه عارض
من عوارض األهلية وفقًا ألحكام القانون.

	14-2-1-2لحسابات لبشارة بالدوالر األمريكي سيتم احتساب عدد
فرص السحب بما يعادله بالدينار البحريني حسب سعر
الصرف المطبق
	15-2-1-2تتم السحوبات الشهرية والسحوبات الكبرى لحسابات
«لبشارة» حسب التواريخ المعلنة من قبل البنك والذي
يحتفظ بحق تحديد التواريخ حسب تقديره المطلق.
	16-2-1-2بغض النظر عن عدد الفرص التي يمتلكها زبائن حساب
“لبشارة” ،فإنه ال يحق لهم الفوز بأكثر من جائزة في كل
عملية سحب في أي يوم سحب .وفي حالة فوز زبون واحد
بأكثر من جائزة واحدة لكل سحب في أي يوم سحب ،فإن
البنك يحتفظ بالحق في اختيار فائزًا بدي ً
ال آخر.
	17-2-1-2تتم جميع السحوبات على جوائز حساب «لبشارة» تحت
اشــراف ومراقبة ممثلي الخدمات المصرفية لــأفــراد في
البنك وبــحــضــور مدققي الــحــســابــات الداخليين للبنك
ومــدقــقــي حــســابــات خــارجــيــيــن وممثلي وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة.
	18-2-1-2سيقوم البنك بإشعار الفائزين بعد كل عملية سحب
بالجائزة الخاصة لكل فائز عن طريق اإلتــصــال أو ارســال
رســائــل خطية .سيتم اإلتــصــال بالفائز بالجائزة الكبرى
حسب الرقم أو العنوان المسجل لدى البنك لتجنب الشك،
لن يطلب البنك من الفائزين أي معلومات شخصية عند
االتصال بالفائزين و /التواصل معهم.
	19-2-1-2تحدد النتائج النهائية للسحوبات من قبل وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة.
	20-2-1-2سيتم دعوة الفائزين حسب تقدير البنك المنفرد لحضور
مراسم خاصة ينظمها البنك .سيحق للبنك استخدام

 5-1-2حساب شباب الديرة
(أ)	حساب شباب الديرة عبارة عن حساب مخصص للشباب
ـداء من سن الخامسة عشر ( )15وحتى عمر الحادية
ابــتـ ً
والعشرين ( )21سنة.
(ب)	يستطيع أي من الولي الطبيعي أو الوصي القانوني أو
والدة الشاب/الشابة فتح وإدارة حساب شباب الديرة.
(ج)	يستطيع الشاب بمفرده /تستطيع الشابة بمفردها فتح
حساب شباب الديرة شريطة تقديم المستندات الكافية
التي تثبت الحاجة لفتح الحساب.
(د)	لن يقوم البنك بربط حساب شباب الديرة مع الحسابات
الخاصة بالولي الطبيعي أو الوصي القانوني أو الوالدة في
أي حال من األحــوال وسيتم معاملة حساب شباب الديرة
كحساب مستقل لمصلحة الشاب/الشابة.
(هـ)	تنتقل صالحية إدارة الحساب إلــى من تم فتح الحساب
باسمه بمجرد بلوغه سن الرشد ما لم يطرأ عليه عارض
من عوارض األهلية وفقًا ألحكام القانون.
 6-1-2حساب العملة األجنبية
(أ)	يستطيع العميل إجــراء السحوبات النقدية من حساب
العملة األجنبية بنفس عملة الحساب أو بأي عملة أخرى
شريطة توافر العملة المسحوبة لدى البنك وباستخدام
نظام التصارف (نظام بيع وشراء العمالت).
(ب)	لــن يــقــوم الــبــنــك بــاحــتــســاب أي رس ــوم عــلــى التحويالت
الداخلية (بين الحسابات لدى البنك) بنفس عملة الحساب.
(ج)	ســيــقــوم الــبــنــك بــاحــتــســاب الـ ــرسـ ــوم ال ــم ــح ــددة في
قــائــمــة رســــوم ال ــخ ــدم ــات الــمــصــرفــيــة عــلــى الــتــحــويــات
الخارجية (الحسابات لــدى بنوك أخــرى) التي تتم بنفس
عملة الحساب.
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(د)	سيقوم البنك بتطبيق أســعــار صــرف العمالت اليومية
المطبقة في يوم التحويل على التحويالت الداخلية (بين
الحسابات لدى البنك) التي تتم بعملة غير عملة الحساب.
(هـ)	سيقوم البنك بتطبيق أســعــار صــرف العمالت اليومية
المطبقة في يوم التحويل باإلضافة الى احتساب الرسوم
الــمــحــددة فــي قــائــمــة رس ــوم الــخــدمــات المصرفية على
التحويالت الخارجية (لحسابات لدى بنوك أخرى) التي تتم
بغير عملة الحساب.
(و)	يستطيع العميل إيداع نفس العملة في حساب العملة
األجنبية في أي وقت عن طريق زيارة البنك شخصيًا أو أي
من فروعه.
(ز)	سيقوم البنك بتطبيق نظام التصارف على اإليداعات التي
تتم بعملة غير عملة الحساب.

	11-3يحق للبنك إغــاق حساب الوكالة االستثماري بموجب إشعار
خــطــي مسبق للعميل ال تــقــل مــدتــه عــن ثــاثــيــن ( )30يــوم.
إذا تم إغــاق حساب الوكالة االستثماري بموجب هــذا البند،
سيحق للعميل اســتــام مبلغ االستثمار واألربـ ــاح المتحققة
بالتناسب مع الفترة المنقضية من تاريخ فتح أو تجديد حساب
الوكالة االستثماري.
	12-3بدون المساس بحق العميل المنصوص في البند  10-3يوافق
العميل على االلتزام بمدة االستثمار وعدم اغالق حساب الوكالة
االستثماري بدون الحصول على موافقة البنك المسبقة .يحق
للعميل إغالق حساب الوكالة االستثماري بموجب إخطار كتابي
ال تقل مدته عن ثالثة ( )3أيام عمل وفي هذه الحالة ستطبق
شروط األغالق.
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(ح)	تخضع العمالت األجنبية ألنظمة الــرقــابــة المطبقة في
وقت آلخر.
مملكة البحرين والقابلة للتغيير من
ٍ

(أ)	إذا كــانــت األربـ ــاح الفعلية مــســاويــة أو أعــلــى مــن األرب ــاح
المتوقعة ،سيقوم البنك بدفع مبلغ للعميل يعادل مبلغ
االستثمار زائدًا األربــاح المتوقعة ويتنازل العميل بالباقي
من األرباح الفعلية للبنك تحفيزًا ألدائه.

(ط)	لن يكون البنك مسؤوالً عن أي نقص نتيجة الضرائب أو
الرسوم أو االنخفاض في قيمة األرصدة المودعة في حساب
العملة األجنبية أو عدم توافر هذه األرصدة نتيجة القيود
المفروضة على التحويل أو المصادرة الرسمية أو الحواالت
غير اإلراديــة أو الحجز بمختلف أنواعه أو ممارسة السلطة
العسكرية أو المغتصبة أو أي أسباب أخرى مماثلة خارجة
عن قدرة وسيطرة البنك.
(ي)	تنطبق شروط وأحكام حساب التوفير المنصوص عليها
في البند  2.1.1على حساب العملة األجنبية.
2-2

حساب المضاربة االستثماري محدد المدة:

	1-2-2يفوض العميل البنك في حال تحقق أرباح بقيدها في الحساب
الذي يحدده العميل في تاريخ صرف األربــاح .ويسري على هذه
األربــاح ما يسري على المضاربات في الحساب من شروط عند
نهاية السنة.
	2-2-2تكون مدة حساب المضاربة االستثماري محدد المدة حسبما
يحدده العميل في جدول تخصيص األرباح لحسابات المضاربة
االستثمارية المطلقة ،وتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم يطلب
العميل عدم تجديدها كتابيًا أو عن طريق الخدمات المصرفية
اإللكترونية قبل أو في تاريخ االستحقاق.
	3-2-2يجب على العميل االلتزام بمدة المضاربة االستثمارية وال يجوز له
طلب إلغاؤها اال بعد الحصول على موافقة البنك المسبقة.
	4-2-2لن يستحق حساب المضاربة االستثماري محدد المدة أي أرباح إذا
ألغي قبل مرور شهر من تاريخ فتحه أيًا كان نوعها.

بتاريخ استحقاق حساب الوكالة االستثماري:

(ب)	إذا كانت األرباح الفعلية اقل من األرباح المتوقعة ،سيقوم
البنك بدفع مبلغ االستثمار زائدا األرباح الفعلية للعميل.
(ج)	إذا تكبد مبلغ االستثمار أي خسارة ،سيقوم البنك بدفع
مبلغ االستثمار ناقصًا مبلغ الخسارة المتحقق للعميل.
	14-3اذا حل تاريخ استحقاق حساب الوكالة االستثماري في يوم ليس
بيوم عمل ،سيتم دفع مبلغ االستحقاق في يوم العمل التالي
من نفس الشهر وإن لم يوجد ،في أول يوم عمل من الشهر
التالي .وفي هذه الحالة ،يستطيع العميل الطلب من البنك
تحويل مبلغ االستحقاق إلى حساب آخر لدى البنك قبل ثالثة ()3
أيام عمل من تاريخ االستحقاق.
	15-3يقر ويوافق العميل بأن مبلغ االستثمار واألربــاح المتوقعة غير
مضمونين.
	.4شــروط وأحكام خاصة بحسابات المضاربة االستثمارية
المطلقة وحساب الوكالة االستثماري
	1-4يقر ويوافق العميل بقيام البنك بإنشاء احتياطيات معادلة
األرب ــاح وذلــك لقيد نسبة من األرب ــاح المتحصلة من حسابات
المضاربة االستثمارية المطلقة وحساب الوكالة االستثماري
وذلك من أجل استعمال هذه األرباح في المستقبل حال قلت
األرباح المتحققة عن حسابات المضاربة االستثمارية المطلقة أو
حساب الوكالة االستثماري ومن أجل تنظيم األرباح المستقبلية
الموزعة على العميل والبنك.

مدة أقصاها عشرة ( )10أيــام من تاريخ إصــدار دفتر الشيكات،
فإنه يحق للبنك إرساله عن طريق البريد المسجل إلى عنوان
العميل وخصم مصاريف التوصيل من الحساب الجاري.

	5-9يــجــب عــلــى الــعــمــيــل ع ــدم اســتــخــدام بــطــاقــة ال ــص ــراف اآللــي
فــي مــعــامــات أو نــشــاطــات غــيــر قــانــونــيــة أو مخالفة ألحــكــام
الشريعة .وفي حال مخالفة هذا الشرط سيتم تطبيق نص
البند  9.4أعاله .ألغراض هذا البند تعرف الشريعة بأنها قواعد
ومبادئ وأحكام الشريعة االسالمية كما هي مفسرة ومحددة
من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك والمعايير الشرعية
الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية (األيوفي).

	8-6لن يقبل البنك أوامــر االمتناع أو المعارضة في وفــاء الشيك
لحامله المقدمة من مالك الشيك إال في حالة ضياع الشيك
أو هالكه وفــي هــذه الحالة يجب أن تكون المعارضة بموجب
إخطار كتابي موجه للبنك يشتمل على رقم الشيك ومبلغه
واسـ ــم ســاحــبــه وك ــل بــيــان آخ ــر يــســاعــد عــلــى الــتــعــرف عليه
والظروف التي أحاطت بفقدانه أو هالكه .وفي غير هذه األحوال،
لــن يــقــوم البنك بقبول طلبات وقــف صــرف الشيك إال بعد
قــيــام ص ــادر الــشــيــك بتقديم ق ــرار بــوقــف ص ــرف الــشــيــك من
المحكمة المختصة.

	6-9يلتزم العميل ببذل العناية الــازمــة للمحافظة على سالمة
بطاقة الصراف اآللي وعدم تعريف أي شخص على الرقم السري.
يظل العميل مسؤوالً في جميع األوقات عن أية معاملة تنشأ
باستخدام بطاقة الصراف اآللــي ويلتزم بتعويض البنك عن
جميع الخسائر أو األض ــرار من أي نــوع كانت والتي تنجم عن
االستخدام غير المصرح به لبطاقة الصراف اآللي أو الرقم السري.
يكون للبنك الحق في اعتبار جميع استعماالت بطاقة الصراف
اآللي والرقم السري سليمة إال إذا تلقى البنك إشعارًا بضياع أو
سرقة بطاقة الصراف اآللي أو السجل الخاص بالرقم السري أو
إخطارًا رسميًا بوفاة العميل .إذا فقدت بطاقة الصراف اآللي أو
سرقت أو تعرضت لسوء االستعمال ألي سبب آخر أو إذا أفشي
الرقم السري بالمخالفة لهذا الشرط يجب على العميل إخطار
البنك واألمن العام فورًا وإثبات ذلك كتابيًا .وفي حالة الشك في
ضياع أو سرقة أو سوء استعمال بطاقة الصراف اآللي أو إفشاء
الرقم السري يجوز للبنك أن يقدم إلى األمن العام أية معلومات
يراها الزمة وضرورية.

	7-6يتعهد العميل بالحرص حرصًا بالغًا في المحافظة على دفتر
الشيكات واستخدامه من قبل العميل بهدف سحب المبالغ
من الحساب .يتعهد العميل على إخطار البنك وأجهزة األمن
الــعــام فــي مملكة البحرين فــورًا فــي حــال فــقــدان أو ضياع أو
اختالس أي شيك.

	9-6في حال إرجــاع البنك شيكات مسحوبه على الحساب الجاري
لعدم كفاية الرصيد بصوره مستمرة ،سيقوم البنك (وفقًا
لتعليمات مصرف البحرين المركزي) بإغالق الحساب وإضافة
اس ــم العميل لقائمة مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي لمسيئي
استخدام الشيكات ،وسيمنع العميل من فتح حساب جاري
لدى البنك لمدة أقلها سنة واحــدة من تاريخ إدراج اسمه في
قائمة مصرف البحرين المركزي لمسيئي استخدام الشيكات.
يتعهد العميل في هذه الحالة على اعادة جميع الشيكات غير
المستعملة الى البنك فورًا.
	10-6سيتم خصم المبلغ المعلن عنه في قائمة رســوم الخدمات
المصرفية من الحساب لكل شيك مرجع لعدم كفاية الرصيد.
	11-6سيقوم البنك برفض الوفاء بقيمة الشيكات إذا لم يكن هناك
كاف بالحساب الجاري وشريطة أن يكون توقيع العميل
رصيد
ٍ
على الشيكات المسحوبة مطابقًا لنموذج التوقيع المعتمد
لدى البنك.
	12-6شريطة وجود اتفاق مسبق بين العميل والبنك ،سيقوم البنك
في بعض الحاالت االستثنائية بالوفاء بقيمة الشيكات إذا لم
كاف بالحساب الجاري وفي هذه الحالة يتعهد
يكن هناك رصيد ٍ
العميل على ســد النقص فــي رصــيــد الــحــســاب خــال الفترة
المتفق عليها بين العميل والبنك.
	.7شروط وأحكام الحساب الجاري:
	1-7الــرصــيــد الــدائــن فــي الــحــســاب الــجــاري عــبــارة عــن قــرض حسن
حــال الدفع للعميل عند الطلب وبالتالي ال يستحق ربحًا وال
يتحمل خسارة.
	2-7سيقوم البنك بإصدار دفتر شيكات للعميل بعد خصم الرسم
الخاص بــإصــداره من الحساب الــجــاري ومــن ثم إخطار العميل
بموجب رسالة نصية صغيرة من أجــل الحضور الستالم دفتر
الشيكات .يوافق العميل على أنــه في حــال عــدم تمكنه من
الحضور ألي سبب من األسباب الستالم دفتر الشيكات خالل
مدة أقصاها عشرة ( )10أيــام من تاريخ إصــدار دفتر الشيكات،
فإنه يحق للبنك إرساله عن طريق البريد المسجل إلى عنوان
العميل وخصم مصاريف التوصيل من الحساب الجاري.

	5-2-2إذا أغلق حساب المضاربة االستثماري محدد المدة (مدته أطول
من شهر) بعد مــرور شهر أو أكثر من تاريخ فتحه ،سيعامل
مبلغ الحساب معاملة المبالغ المودعة في حساب التوفير من
حيث طريقة احتساب األرباح.

	2-4يقر ويوافق العميل بــأن البنك قــام ،من أجــل حماية استثمار
العميل ،بإنشاء احتياطيات مخاطر االستثمار لقيد نسبة
مــن األربــــاح المتحققة مــن حــســابــات الــمــضــاربــة االستثمارية
المطلقة وحساب الوكالة االستثماري بعد خصم نسبة أرباح
البنك المحققة من حسابات المضاربة االستثمارية المطلقة
وحساب الوكالة االستثماري .سيقوم البنك عند تصفية الوعاء
االستثماري على تحويل المبلغ المتبقي فيه إلى أوجه الخير.

	7-2-2سيقوم البنك عند بدء المضاربة بصفته مضاربًا باالتفاق مع
العميل بصفته رب المال على تقاسم األربــاح المتحصلة من
حساب المضاربة االستثماري حسب جــدول تخصيص األربــاح
لحسابات المضاربة االستثمارية المطلقة .يحتفظ البنك بحقه
المنفرد في تعديل نسب األرباح المذكورة في جدول تخصيص
األرباح لحسابات المضاربة االستثمارية المطلقة في المستقبل
وسيقوم بنشر هذا التعديل في جميع فروعه وعلى موقعه
االلكتروني أو بأي طريقة أخرى من طرق النشر .بدون المساس
بنص البند  9.4يقر ويوافق العميل بأن نسب األربــاح المعدلة
ســتــكــون نــافــذة ومــطــبــقــة بــعــد مـــرور ثــاثــيــن ( )30يــومــً من
تاريخ نشرها.

المرحلة الى احتياطي معادلة األربــاح
	3-4قد تتغير نسبة األربــاح ُ
ـت آلخ ــر حــســب تقدير
واحــتــيــاطــي مــخــاطــر االســتــثــمــار مــن وق ـ ٍ
البنك المنفرد .يخضع احتياطي مخاطر االستثمار واحتياطي
معادلة األرباح لرقابة مجلس إدارة البنك وهيئة الفتوى والرقابة
الشرعية في البنك.

	3-7يتعهد العميل بالحرص حرصًا بالغًا في المحافظة على دفتر
الشيكات واستخدامه من قبل العميل بهدف سحب المبالغ
من الحساب .يتعهد العميل على إخطار البنك وأجهزة األمن
الــعــام فــي مملكة البحرين فــورًا فــي حــال فــقــدان أو ضياع أو
اختالس أي شيك.

	4-4يــوافــق العميل عند إغ ــاق حــســابــات الــمــضــاربــة االستثمارية
المطلقة أو حسابات الوكالة االستثماري:

	4-7لن يقبل البنك أوامــر االمتناع أو المعارضة في وفــاء الشيك
لحامله المقدمة من مالك الشيك إال في حالة ضياع الشيك أو
هالكه وفي هذه الحالة يجب أن تكون المعارضة بموجب إخطار
كتابي موجه للبنك يشتمل على رقم الشيك ومبلغه واسم
ساحبه وكــل بيان آخــر يساعد على التعرف عليه والــظــروف
التي أحــاطــت بفقدانه أو هــاكــه .وفــي غير هــذه األحـــوال ،لن
يقوم البنك بقبول طلبات وقــف صــرف الشيك إال بعد قيام
صــادر الشيك بتقديم قــرار بوقف صرف الشيك من المحكمة
المختصة.

	6-2-2يجب على العميل إحضار وصل حساب المضاربة االستثماري
عند طلب إغالق الحساب.
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(أ)	بالتنازل عن حقه في أي ربــح لم يــوزع أو لم يظهر بعد.
وفي مقابل هذا التنازل يبرأ أصحاب حسابات المضاربة
االستثمارية المطلقة وأصحاب حسابات الوكالة االستثماري
اآلخرين (حسب األحوال) العميل من أي خسارة لم تظهر
بعد عند استثمار األموال المتوفرة في حسابات المضاربة
االستثمارية المطلقة أو حسابات الوكالة االستثماري.

حساب الوكالة االستثماري غير المقيدة

	1-3في مقابل قيام العميل بــإيــداع المبلغ الــذي سيقوم البنك
باستثماره بالنيابة عن العميل في حساب الوكالة االستثماري،
يعين العميل البنك كوكيل عنه لالستثمار في المعامالت
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية حسب تقدير البنك
المنفرد ويقبل البنك الوكالة الستثمار مبلغ االستثمار خالل
مدة االستثمار التي يحددها العميل في استمارة الطلب.
	2-3عند قيام العميل بفتح حساب الوكالة االستثماري سيقوم
البنك بإصدار وصل إلكتروني للعميل يثبت مبلغ االستثمار
ومدة االستثمار .يعتبر هذا الوصل اسميًا وال يجوز تحويله للغير
كما ال تنتقل ملكيته بالتظهير .في حال تلف أو فقدان الوصل
الخاص بحساب الوكالة االستثماري يجب على العميل إخطار
البنك الستخراج وصل جديد.

(ب)	بــالــتــنــازل عــن حــقــه فــي المطالبة ب ــاألرب ــاح الــمــرحــلــة الــى
احتياطي معادلة األربـــاح واحتياطي مخاطر االستثمار
الــتــي نــشــأت مــن المبالغ المستثمرة مــن قبل العميل
في حسابات المضاربة االستثمارية المطلقة أو حسابات
الوكالة االستثماري ،كما يوافق بأن هذه األربــاح ستعامل
وفق نظامي احتياطي معادلة األربــاح واحتياطي مخاطر
االستثمار (حسب األحوال).
	5-4سيكون حساب الوكالة االستثماري خاضعًا للشروط التالية إذا
وافق الوكيل على إلغاء المعاملة قبل تاريخ الطلب/االستحقاق
(«شروط اإللغاء»):
(أ)	إذا تم إلغاء المعاملة قبل نهاية شهر واحد ( )1من تاريخ
حساب الوكالة االستثماري لن تستحق المبالغ المتوفرة
في حساب الوكالة االستثماري أي أرباح.

	3-3ستجدد مــدة االستثمار تلقائيًا لــمــدة مماثلة حسب نسبة
االرباح المتوقعة والمطبقة على مبلغ االستثمار ذو العالقة في
حينه ما لم يطلب العميل عدم تجديدها كتابيًا أو عن طريق
الخدمات المصرفية االلكترونية قبل أو في تاريخ االستحقاق.

(ب)	اذا تم إلغاء المعاملة بعد شهر واحد ( )1من تاريخ حساب
الوكالة االستثماري ،ستعامل المبالغ المتوفرة في حساب
الوكالة االستثمارية بنفس طريقة احتساب نتائج حساب
التوفير االستثماري.

	4-3إذا رغ ــب الــعــمــيــل فــي تــجــديــد م ــدة االســتــثــمــار وزي ـ ــادة مبلغ
االستثمار ،يجب عليه إغالق حساب الوكالة االستثماري الحالي
وفتح حساب وكالة استثماري جديد حسب الشروط واألحكام
السائدة في حينه.
	5-3إذا رغــب العميل فــي إضــافــة األرب ــاح المتحصلة عــن المعاملة
إلى مبلغ االستثمار بتاريخ االستحقاق وأصدر تعليماته للبنك
بتجديد مدة االستثمار ،ستطبق الشروط واالحكام السائدة في
حينه على حساب الوكالة االستثماري.
	6-3سيستثمر البنك مبلغ االستثمار في محفظة أصــول البنك
العامة مع أصــول البنك األخ ــرى .وفــي جميع األح ــوال سيكون
توزيع األمــوال المودعة في حساب الوكالة االستثماري خاضعًا
لسياسات البنك السائدة في حينه.
	7-3بدون المساس بحق العميل المنصوص في البند  3.10يوافق
العميل على االلتزام بمدة االستثمار وعدم إغالق حساب الوكالة
االستثماري بدون الحصول على موافقة البنك المسبقة.
	8-3سيكون حساب الوكالة االستثماري خاضعًا للشروط التالية إذا
وافق البنك على إغالق حساب الوكالة االستثماري قبل تاريخ
االستحقاق («شروط اإلغالق»):
(أ)	لــن يستحق حساب الوكالة االستثماري أي أرب ــاح إذا تم
إغالقه قبل نهاية شهر واحد ( )1من تاريخ االستثمار.
(ب)	ستعامل المبالغ المتوفرة في حساب الوكالة االستثماري
بنفس طريقة احتساب نتائج حساب التوفير إذا تم إغالق
حساب الوكالة االستثماري بعد شهر واحد ( )1أو أكثر من
تاريخ االستثمار.
	9-3يجب على العميل إحضار وصل حساب الوكالة االستثماري عند
طلب إغالق حساب الوكالة االستثماري.
	10-3في حال لم يتمكن البنك ،ألسباب خارجة عن قدرته المعقولة،
تحقيق األربــاح المتوقعة خالل مدة االستثمار ،سيقوم البنك
بإخطار العميل باألرباح المتوقعة المعدلة وسيكون للعميل
خيار إغــاق حساب الوكالة االستثماري بموجب إخطار ال تقل
مدته عن ثالثة ( )3أيام عمل للبنك .إذا تم إغالق حساب الوكالة
االستثماري بموجب هذا البند ،سيحق للعميل استالم مبلغ
االستثمار واألرباح المتحققة بالتناسب مع الفترة المنقضية من
تاريخ فتح أو تجديد حساب الوكالة االستثماري.
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(ج)	سيتم استقطاع مبالغ االرباح المدفوعة تحت الحساب من
المبلغ المستثمر في حال اغالق حساب الوكالة قبل موعد
االستحقاق.

	5-7في حال إرجــاع البنك شيكات مسحوبه على الحساب الجاري
لعدم كفاية الرصيد بصوره مستمرة ،سيقوم البنك (وفقًا
لتعليمات مصرف البحرين المركزي) بإغالق الحساب وإضافة
اس ــم العميل لقائمة مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي لمسيئي
استخدام الشيكات ،وسيمنع العميل من فتح حساب جاري
لدى البنك لمدة أقلها سنة واحــدة من تاريخ إدراج اسمه في
قائمة مصرف البحرين المركزي لمسيئي استخدام الشيكات.
يتعهد العميل في هذه الحالة على اعادة جميع الشيكات غير
المستعملة الى البنك فورًا.
	6-7سيتم خصم المبلغ المعلن عنه في قائمة رســوم الخدمات
المصرفية من الحساب لكل شيك مرجع لعدم كفاية الرصيد.
	7-7سيقوم البنك برفض الوفاء بقيمة الشيكات إذا لم يكن هناك
كاف بالحساب الجاري وشريطة أن يكون توقيع العميل
رصيد
ٍ
على الشيكات المسحوبة مطابقًا لنموذج التوقيع المعتمد
لدى البنك.
	8-7شريطة وجود اتفاق مسبق بين العميل والبنك ،سيقوم البنك
في بعض الحاالت االستثنائية بالوفاء بقيمة الشيكات إذا لم
كاف بالحساب الجاري وفي هذه الحالة يتعهد
يكن هناك رصيد ٍ
العميل على ســد النقص فــي رصــيــد الــحــســاب خــال الفترة
المتفق عليها بين العميل والبنك.
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شروط وأحكام حساب الوكالة فلكسي االستثماري
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نسبة السحب المتفق عليها مسبقا
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(أ)	يحق للموكل سحب النسبة المتفق عليها مسبقا خالل
فتره سريان الوديعة.

	1-8الرصيد الدائن في الحساب االلكتروني عبارة عن قرض حسن
حــال الدفع للعميل عند الطلب وبالتالي ال يستحق ربحًا وال
يتحمل خسارة.

(ب)	في حال رغبة العميل (الموكل) في سحب أي مبالغ إضافية
تتعدى نسبة السحب المتفق عليها مسبقا ،ستطبق
شروط و أحكام اغالق حساب الوكالة فلكسي االستثماري.
.6

شروط وأحكام حساب تحت الطلب

	1-6يقوم البنك بصفته (وكيالً) باستثمار األموال المحتفظ بها في
الحساب تحت الطلب على أساس الرصيد اليومي في الحساب.
ويجوز للبنك  )1وفقًا لتقديره المطلق ،تحديد طــرق ووسائل
ومجاالت االستثمار ،التي تمت مراجعتها بالفعل والموافقة عليها
من قبل مجلس إدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية ،و  )2يمتلك
البنك الصالحية التامة وفقًا لتقديره المطلق لتخصيص جزء من
األموال كاستثمار في األصول المورقة.
	2-6سيقوم البنك (بصفته وكــيـاً) باالتفاق مع العميل (بصفته
مــوكـاً) على توزيع نسبة األرب ــاح المتحصلة من حساب تحت
الطلب مسبقًا وفــقــً لــجــدول تخصيص األربـ ــاح لحياب تحت
الطلب .يحتفظ البنك بحقة المنفرد في تعديل نسب األرباح
في المستقبل و سيقوم بنشر هذا التعديل عبر قنوات البنك.
	3-6بدون المساس بنص البند  ،2-6يقدر ويوافق العميل بأن نسب
األرباح المعدلة ستكون نافذة ومطبقة من تاريخ نشرها.
	4-6سوف تضاف أرباح أو تخصم خسائر الحساب (حسب األحوال) إلى
نفس الحساب بعد اإلعالن عنها من قبل البنك.
	5-6يفوض العميل البنك باستثمار األرباح المتحققة من االستثمار
بعد أن يقوم البنك بقيد تلك األرباح في حساب.
	6-6سيقوم البنك بإصدار دفتر شيكات للعميل بعد خصم الرسم
الخاص بــإصــداره من الحساب الــجــاري ومــن ثم إخطار العميل
بموجب رسالة نصية صغيرة من أجــل الحضور الستالم دفتر
الشيكات .يوافق العميل على أنــه في حــال عــدم تمكنه من
الحضور ألي سبب من األسباب الستالم دفتر الشيكات خالل

شروط وأحكام الحساب االلكتروني:

	2-8يفتح الحساب االلكتروني للعمالء مــن األف ــراد والمؤسسات
والشركات بالدينار البحريني فقط.
	.9شروط وأحكام إصدار بطاقة فيزا إلكترون للصراف اآللي
	1-9تصدر بطاقة الــصــراف اآللــي لجميع الحسابات المفتوحة لدى
البنك للعمالء مــن األفـ ــراد والــمــؤســســات الــفــرديــة وشــركــات
الــشــخــص الـــواحـــد فــقــط م ــا عـ ــدا حــســاب لــبــشــارة وحــســاب
المضاربة االستثماري وحسابات العملة األجنبية وحسابات
الوكالة االستثماري.
	2-9سيقوم البنك بــإصــدار بطاقة الــصــراف اآللــي وإخــطــار العميل
كتابيًا أو عــن طــريــق رســالــة نصية صغيرة للحضور الستالم
بطاقة الصراف اآللي والرقم السري .سيقوم البنك بإتالف بطاقة
الصراف اآللــي والرقم السري إذا لم يقم العميل باستالمهما
خالل خمسة وأربعين ( )45يومًا من تاريخ إخطاره .يجب على
العميل ،إذا رغب في الحصول على بطاقة صراف آلي جديدة،
التقدم بطلب للبنك بذلك وسيتحمل العميل مصاريف إصدار
البطاقة الجديدة والرقم السري كما هو منصوص عليه في
قائمة رسوم الخدمات المصرفية.
	3-9تــصــدر بطاقة الــصــراف اآلل ــي والــرقــم الــســري الــخــاص ببطاقة
الــصــراف اآللــي للعميل على مسؤوليته بالكامل ولــن يكون
البنك مسؤوالً عن أية خسارة أو أضرار تنجم عن إصدار بطاقة
الصراف اآللي والرقم السري.
	4-9تظل بطاقة الصراف اآللي في جميع األحوال ملكًا خاصًا للبنك
ويلتزم العميل بتسليمها إلى البنك فورًا عند الطلب .يكون
للبنك الحق بمحض تقديره المنفرد القيام في أي وقت وبدون
إشعار بسحب أو إلغاء أو حظر استعمال أو رفض إعادة إصدار
أو تجديد أو اســتــبــدال بطاقة الــصــراف اآلل ــي دون المساس
بالتزامات العميل بموجب هذه الشروط واألحكام التي ستظل
سارية المفعول.

	7-9يجب على العميل ،في حالة ضياع أو سرقة بطاقة الصراف
اآللي ،إخطار البنك هاتفيًا باالتصال الفوري على مركز االتصاالت
أو الحضور شخصيًا إلى أحد فروع البنك .ولتمكين البنك من
اتخاذ اإلج ــراءات الالزمة لوقف التعامل ببطاقة الصراف اآللــي،
يلتزم العميل بتزويد البنك برقم البطاقة أو رقم الحساب أو
البيانات الشخصية بالعميل ،وفي حالة عدم تزويد البنك بتلك
المعلومات ســوف يتعذر على البنك اتخاذ اإلجـــراءات الالزمة
وعليه يتحمل العميل مسؤولية أيــة سحوبات قــد تتم من
الحساب ولن يكون البنك مسؤوالً في أي حال من األحوال عن
تلك السحوبات.
	8-9سيخصم البنك من العميل أي مبلغ يسحبه باستخدام بطاقة
الصراف اآللي سواء تم هذا السحب عن طريق الصراف اآللي أو
أجهزة نقاط البيع أو عن طريق شبكة االنترنت.
	9-9يسعى البنك لتقديم خدمة كاملة في جميع األوقــات لكنه
غير ملزم بتحقيق ذلك .ويحق للبنك إيقاف الخدمات للصيانة
أو التحديث أو المعاينة الدورية .لن يكون البنك مسؤوالً عن
أية خسارة أو أضرار تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي
خلل أو عطب في بطاقة الصراف اآللي أو نظام معالجة البيانات
أو وسيلة البث أو بسبب عدم التوصيل أو خطأ في التوصيل
أو تأخير أو أي تقصير في تنفيذ أية تعليمات تصل إلى البنك
عن طريق جهاز الصراف اآللي أو بسبب أي شيء خارج عن قدرة
وسيطرة البنك.
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شروط وأحكام الخدمات المصرفية االلكترونية:

	1-10يــوافــق العميل على القيام بإنشاء الــرقــم الــســري للخدمات
اإللكترونية بمجرد فتح الحساب باتباع التعليمات المخصصة
لذلك من قبل البنك.
	2-10يتعهد العميل بعدم السماح ألي شخص باستخدام الخدمات
المصرفية اإللكترونية نيابة عنه .يقع على العميل مسؤولية
المحافظة على سالمة رقمه السري وعــدم الكشف عن رقمه
السري للغير وكذلك اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة لمنع معرفة
رقمه السري أو وصوله إلى علم أي شخص.
	3-10يتحمل العميل وحده مسؤولية تغيير الرقم السري بعد كشفه
للغير .لن يكون البنك مسؤوالً عن أي استعمال غير مصرح به
أو سوء استخدام للرقم السري وعليه يتعهد العميل على
تعويض البنك عن أي نفقات أو مصاريف أو خسائر يتكبدها
البنك نتيجة أي استعمال غير مصرح أو سوء استخدام الرقم
السري .كما لن يكون البنك مسؤوالً عن أي سوء استخدام ألي
من المعلومات التي وصلت إلى علم الغير عن طريق الخدمات
اإللكترونية نتيجة إهمال أو خطأ أو فعل أو امتناع العميل.
	4-10يــوافــق العميل ويقر بــأن أيــة تصرفات أو عمليات يقوم بها
البنك وفقًا لتعليمات العميل المستلمة عن طريق القنوات
اإللكترونية ستكون ملزمة له بصورة غير قابلة للنقض.
	5-10لن يكون البنك مسؤوالً عن أي عمل أو تصرف يقوم به وفقًا
لتعليمات العميل وبهذا يتعهد العميل على تعويض البنك
عن أي تكاليف أو نفقات أو خسائر يتكبدها نتيجة أو فيما
يتعلق بتنفيذ البنك تعليمات العميل او تعليمات فهمت إنها
من العميل.
	6-10يحق للبنك إنهاء أي من الخدمات اإللكترونية في حال مخالفة
العميل ألي من شروط وأحكام الخدمات اإللكترونية.
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إنهاء أو تعديل الشروط واألحكام

	1-11ســيــقــوم الــبــنــك بتوفير نسخة الــكــتــرونــيــة قــابــلــة للتحميل
والطباعة من هذه الشروط واألحكام على الموقع االلكتروني
للبنك وذلك الطالع العميل في أي وقت.
	2-11يجوز للبنك القيام في أي وقت بتعديل الشروط واألحكام أعاله
وهذه التعديالت والتغييرات سارية المفعول وقابلة للتطبيق
بــعــد ثــاثــيــن ( )30ي ــوم عــمــل مــن إخــطــار الــبــنــك للعميل عن
طريق رسالة نصية قصيرة ويقبل العميل ويوافق على هذه
التعديالت والتغييرات.
	3-11ســيــقــوم الــبــنــك بنشر الــتــعــديــات الــتــي تــتــم عــلــى الــشــروط
واألحكام على الموقع اإللكتروني للبنك الطالع العميل عليها.
	4-11يوافق العميل على القواعد واألحكام المطبقة على حسابه
شام ً
ال أي تعديالت إجرائية على الشروط كما يحددها البنك
وقت آلخر.
وفق تقديره المنفرد من
ٍ
	5-11يحتفظ العميل بحقه فــي إنــهــاء العالقة المصرفية وإغــاق
الــحــســاب فــي أي وقــت فــي حــال عــدم مــوافــقــة العميل على
التعديالت التي أجراها البنك على هذه الشروط واألحكام.
.12

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي:

	1-12تــخــضــع الــعــاقــة الــتــعــاقــديــة بــيــن الــبــنــك والــعــمــيــل لــأحــكــام
والقوانين المطبقة فــي مملكة البحرين بما ال يتعارض مع
أحكام الشريعة اإلسالمية.
	2-12سيكون لمحاكم مملكة البحرين االختصاص القضائي الحصري
لنظر أي ن ــزاع ينشأ بين البنك والعميل فيما يخص هذه
الشروط واألحكام.
	3-12يوافق البنك والعميل على أن مبدأ دفع الفائدة/الربا ينافي
ويتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .إذا فرضت محاكم
مملكة البحرين دفــع فائدة/ربا أو مبلغ من طبيعة الفائدة/
الربا سواء كان بموجب عقد أم بقانون على أي طرف ،فإن البنك
والعميل يتنازالن ويرفضان بموجب هذا البند بشكل غير قابل
للنقض وبدون شروط أن يتقاضيا من الطرف اآلخر فائدة/ربا أو
مبلغ من طبيعة الفائدة/الربا.
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الشكاوى

	يستطيع العميل إذا لــم يكن راضــيــً عــن الخدمات المقدمة
من قبل البنك بموجب هــذه الــشــروط واألحــكــام أو في حالة
وجــود شكوى التواصل مع البنك الــذي سيلتزم بتوفير آلية
بسيطة وسهلة لتوصيل شكاوى واقتراحات ومخاوف العميل
إلى البنك.
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