ﺒﻨود وﺸروط إﻀﺎﻓ�ﺔ
ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ

أﻨﺎ/ﻨﺤن )"ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب"( ،أواﻓق/ﻨواﻓق ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻨود واﻟﺸروط اﻟواردة أدﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺜ�ﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒر

إﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﻨود واﻟﺸروط اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤذكورة ﻓﻲ ﻋﻘد ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﻲ/ﺤﺴﺎﺒﻨﺎ ﻟدى اﻟﺒﻨك ،وﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم وﺠود أي
ﺘﻌﺎرض ﺒﯿن ﺘﻠك اﻟﺒﻨود واﻟﺸروط اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻫذﻩ اﻟﺒﻨود واﻟﺸروط اﻹﻀﺎﻓ�ﺔ ،ﻓﺈن اﻷوﻟو�ﺔ ﺘُﻌطﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﺒﻨود
واﻟﺸروط.
�ﻘر ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب )و ،إن كﺎن ﺜﻤﺔ أﻛﺜر ﻤن ﺼﺎﺤب ﺤﺴﺎب واﺤد ،كﻞ ﺼﺎﺤب ﺤﺴﺎب( و�واﻓق ﻋﻠﻰ
ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

 .1اﻟﺤﻘوق واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﻨﺔ �ﻤﺒدأ اﻟﺴر�ﺔ

� .1.1ﺤق ﻟﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺤﺴﺎب )"ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺤﺴﺎب"( ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �كﺎﻓﺔ
ﺤﺴﺎ�ﺎﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﯿودﻋﻬﺎ ﻟدى اﻟﺒﻨك )"اﻟﺤﺴﺎب/ات"( اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻗواﻨﯿن اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة
)"إ.ع.م"( ،و�ﺘﻌﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨك ﺘﻘد�م ﺘﻠك اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼوﺼﯿﺘﻬﺎ وﺴر�ﺘﻬﺎ.

� .1.2ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟﺒﻨك واﺠب ﻗﺎﻨوﻨﻲ واﻟﺘزام أﺨﻼﻗﻲ �ﻘﻀ�ﺎن ﻤﻨﻪ اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﺸروط اﻟﻛﺸﻒ ﺘﺠﺎﻩ
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘ�ﻊ ﻟﻬﺎ ،ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤركزي ،وﻗد

�كون ﻫﻨﺎﻟك اﻟﺘزاﻤﺎت ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ ﺘﺘﻌﻠق �ﺎﻟﻛﺸﻒ ﺘُﻨﺎط �ﻪ� ،ﺸكﻞ ﻤ�ﺎﺸر أو ﻏﯿر ﻤ�ﺎﺸر ﻋن طر�ق
طرف آﺨر ،ﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠطﺎت ﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ أﺨرى أو وكﺎﻻت ﺤكوﻤ�ﺔ أو ﺸ�ﻪ ﺤكوﻤ�ﺔ داﺨﻞ أو ﺨﺎرج

دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة )"اﻟﺴﻠطﺎت"(� ،ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼر ،وكﺎﻻت

ﺘﺤﺼﯿﻞ ﻀراﺌب ﻤﻌﯿﻨﺔ ،وكﺎﻟﺔ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀراﺌب اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤر�ك�ﺔ.

 .1.3ﺴﻌ�ﺎً إﻟﻰ ﻀﻤﺎن ﻤراﻋﺎة اﻟﺒﻨك ﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻛﺸﻒ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﺴﻠطﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺘُطﺒق ﻋﻠ�ﻪ ﻤن ﺤﯿن
ﻵﺨر ،اﻟﺘﻲ ﺘُﻨﺎط �ﻪ �ﻤﺠرد ﺘوﻗ�ﻊ ﻫذﻩ اﻟﺒﻨود واﻟﺸروط ،ﯿواﻓق ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨود
واﻟﺸروط اﻟواردة أدﻨﺎﻩ و�ؤكد ﻋﻠﯿﻬﺎ كﻤﺎ ﻫﻲ واردة أدﻨﺎﻩ.

 .2اﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋن اﻟﺘزام اﻟﺒﻨك �ﻤﺒدأ اﻟﺴر�ﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺤﺴﺎب

�ﺤﺘﻔظ اﻟﺒﻨك �ﺤق اﻟﻛﺸﻒ ﻋن ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺤﺴﺎب� ،ﺸكﻞ ﻤ�ﺎﺸر أو ﻏﯿر ﻤ�ﺎﺸر ،ﻟﻠﺴﻠطﺎت �ﺼرف اﻟﻨظر
ﻋن داﺌرة اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺘ�ﻊ ﻟﻬﺎ �ﺤﺴب ﻤﺎ �ﻌﺘﺒرﻩ اﻟﺒﻨك ﻀرور� ًﺎ ﺒﺘﻘدﯿرﻩ اﻟﺨﺎص ،وﻟﻬذا

اﻟﻐرض �ﺎﻟﺘﺤدﯿد ،ﯿﺘﻨﺎزل ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب ﻋن ﺤﻘﻪ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺴر�ﺔ وﺨﺼوﺼ�ﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻟﺤﺴﺎب.
 .3إﻋداد اﻟﺘﻘﺎر�ر
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� .3.1ﻔوض ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨك ،ﻤن دون ﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨك أي اﻟﺘزام أو ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺼﺎﺤب

اﻟﺤﺴﺎب ،ﺒﺘﻘد�م ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺤﺴﺎب� ،ﺸكﻞ ﻤ�ﺎﺸر أو ﻏﯿر ﻤ�ﺎﺸر ،ﻟﻠﺴﻠطﺎت أو ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ أو وكﯿﻠﻬﺎ،
�ﺤﺴب ﻤﺎ ﯿراﻩ اﻟﺒﻨك ﻀرور�ﺎً – ﺒﺘﻘدﯿرﻩ اﻟﺨﺎص .ﺘﺸﻤﻞ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ

اﻟﺤﺼر اﻻﺴم واﻟﻌﻨوان وﺘﺎر�ﺦ اﻟﻤ�ﻼد ورﻗم ﺠواز اﻟﺴﻔر وأي رﻗم وطﻨﻲ آﺨر واﻟﺠﻨﺴ�ﺔ واﻹﻗﺎﻤﺔ
واﻟوكﺎﻟﺔ واﻟﻤﻠﻛ�ﺔ اﻟﻨﻔﻌ�ﺔ ورﻗم اﻟﺘﻌر�ﻒ اﻟﻀر�ﺒﻲ� ،ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك رﻗم اﻟﺘﻌر�ﻒ اﻟﻀر�ﺒﻲ اﻷﻤر�كﻲ،
ورﻗم اﻟﺤﺴﺎب واﻟرﺼﯿد ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﺒ�ﺎﻨﺎت ﻤﺎﻟ�ﺔ ﺘﺘﻌﻠق �ﺎﻟﺤﺴﺎب.

 .3.2ﯿرﺠﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺸرط  6.10اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻨﺎول ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص اﻟﻘﺎﻨون اﻷﻤر�كﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠق
�ﺎﻻﻤﺘﺜﺎل اﻟﻀر�ﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎ�ﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻟﻌﺎم  2010ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﺤكوﻤﺘﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ

اﻟﻤﺘﺤدة وأﻤر�كﺎ واﺘﻔﺎﻗ�ﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤكوﻤﻲ "ﻨﻤوذج ") "1اﺘﻔﺎﻗ�ﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤكوﻤﻲ"(.
 .4ﻀر��ﺔ اﻟدﺨﻞ

� .4.1ﻔوض ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨك ﺘﻔو�ﻀﺎً ﻨﻬﺎﺌ�ﺎً ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻏﯿر ﻤﺸروط وﻻ رﺠﻌﺔ ﻓ�ﻪ �ﺴﻤﺢ ﺒﺨﺼم
واﺤﺘﺠﺎز أي ﻤ�ﺎﻟﻎ ﻤطﻠو�ﺔ ﻤن ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب �ﻤوﺠب أي ﺘﺸر�ﻊ ﻀر�ﺒﻲ ﻤﻌﻤول �ﻪ ﻤن ﺤﯿن

ﻵﺨر ﺘﻔرﻀﻪ أي ﺴﻠطﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ� ،ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼر اﻟﻘﺎﻨون اﻷﻤر�كﻲ

اﻟﻤﺘﻌﻠق �ﺎﻻﻤﺘﺜﺎل اﻟﻀر�ﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎ�ﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج و/أو أي ﺘﻌد�ﻼت أو ﻟواﺌﺢ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﺼدر ﻓ�ﻤﺎ

ﯿﺘﻌﻠق �ﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤذكور ،وﻓﻲ ﺴ�ﺎق اﻟﻘﺎﻨون ذاﺘﻪ ،ﻤراﻋﺎة أﺤكﺎم اﺘﻔﺎﻗ�ﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤكوﻤﻲ ﻓﻲ

ﺠﻤ�ﻊ اﻷوﻗﺎت ،واﻟﻌﻤﻞ وﻓق اﻟﻨﺴب اﻟﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ ﺘﻠك اﻟﺴﻠطﺔ �ﺸﺄن ﻀر��ﺔ اﻟدﺨﻞ.

� .4.2ﻔوض ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨك أ�ﻀﺎً ﺒﺘﺤو�ﻞ أي ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺨﺼوم أو ﻤﺤﺘﺠز إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﺴﻠطﺔ �ﺸكﻞ

ﻤ�ﺎﺸر ،أو ﻤﻤﺜﻠﻪ أو وكﯿﻠﻬﺎ� ،ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼر وكﺎﻟﺔ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀراﺌب

اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤر�ك�ﺔ� ،ﺤﺴب ﻤﺎ ﯿراﻩ اﻟﺒﻨك ﻀرور�ﺔ ﺒﺘﻘدﯿرﻩ اﻟﺨﺎص.

� .4.3ﻔوض ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨك �ﻔﻌﻞ ذﻟك دون اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻌودة ﻟﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب ،و�ﺘﻨﺎزل
ﻋن أي ﺤق ﻓﻲ اﻻﻋﺘراض أو اﻟﻤواﻓﻘﺔ �ﺸﺄن إﺠراءات اﻟﺒﻨك.

 .4.4ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم� ،ﻌﻔﻲ ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨك ﻤن أي اﻟﺘزام أو ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب
ﻨﺎﺸﺊ ﻤن إﺠراءاﺘﻪ.

 .4.5ﻻ �كون اﻟﺒﻨك ﻋرﻀﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب ﻤﻬﻤﺎ كﺎن اﻟﺴﺒب� ،ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼر أي ﺨﺼم ﻤن أي ﺤﺴﺎب ﻤودع ﻟدى اﻟﺒﻨك وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸروط أو اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﺎت اﻟﻘﺎدﻤﺔ
ﻤن أي ﺴﻠطﺔ أو ﻤن ﯿﻨوب ﻋﻨﻬﺎ.

 .5إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب
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 .5.1ﯿﺘﻌﻬد ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب �ﺎﻻﻟﺘزام واﻟﻌﻤﻞ وﻓق كﺎﻓﺔ اﻟﺸروط اﻟﺘﻲ �ﺤددﻫﺎ اﻟﺒﻨك ﻤن ﺤﯿن ﻵﺨر
وأي ﺘوﺠﯿﻬﺎت �ﻌطﯿﻬﺎ ﻟﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﺴﻠطﺎت .كﻤﺎ ﯿﺘﻌﻬد ﺒﺘﻘد�م

أي إﻗ اررات و/أو ﺒ�ﺎﻨﺎت ﻟﻠﺒﻨك ،إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﺘوﻗ�ﻊ ﻋﻠﻰ كﺎﻓﺔ اﻟﻨﻤﺎذج ،ﻀﻤن اﻹطﺎر اﻟزﻤﻨﻲ
اﻟﻤﺤدد ،اﻟﺘﻲ �ﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻟﺒﻨك ﻀرور�ﺔ وﻤﻨﺎﺴ�ﺔ.

 .5.2ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘوﻗﻒ ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب أو إﺨﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﻤواﺼﻠﺔ اﻻﻟﺘزام �ﺸروط اﻟﺒﻨك ،أو ﺘوﻗﻔﻪ أو
إﺨﻔﺎﻗﻪ ،ﻟﺴﺒب ﻤﺎ ،ﺒﺘﻘد�م أي إﻗرار أو ﺒ�ﺎن أو اﻹﺨﻔﺎق ﻓﻲ ﺘوﻗ�ﻊ أي ﻨﻤوذج ﻤطﻠوب كﻤﺎ ﻫو
ﻤﺤدد أﻋﻼﻩ� ،ﺤﺘﻔظ اﻟﺒﻨك ﻋﻨدﻫﺎ �ﺎﻟﺤق ﻓﻲ ،ﺤﺴب ﺘﻘدﯿرﻩ اﻟﺨﺎص ،ﺒﺈﻏﻼق ٕواﻨﻬﺎء أي ﺤﺴﺎب
ﻤن ﺤﺴﺎ�ﺎﺘﻲ/ﺤﺴﺎ�ﺎﺘﻨﺎ ٕواﻋﺎدة أي ﻤ�ﺎﻟﻎ ﻤﺘ�ﻘ�ﺔ ﻓﻲ اﻷرﺼدة ﻟﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب ،وأي ر�ﺢ أو ﻓﺎﺌدة
ﻤﺤﺘﺴ�ﺔ.

 .6اﻟﺘﻌﻬدات واﻟﻀﻤﺎﻨﺎت واﻹﻗ اررات

ﯿﺘﻌﻬد ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب )و ،إن كﺎن ﺜﻤﺔ أﻛﺜر ﻤن ﺼﺎﺤب ﺤﺴﺎب واﺤد ،كﻞ ﺼﺎﺤب ﺤﺴﺎب( و�ﻀﻤن
ﻟﻠﺒﻨك ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

 .6.1أﻨﻪ ﺤدد� ،ﻌد اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ،ﻤﺼﺎدرﻩ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ،و�ﺤﺘﻔظ �ﺄدﻟﺔ ﺤول اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ
اﺘﺨذﻫﺎ واﻟﻤﺼﺎدر ،و ،إن كﺎن ﻫﯿﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﺘﺜﺒت� ،ﻤوﺠب اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺨذﻫﺎ ،ﻤن ﻫو�ﺎت

ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤﺎﻟﻛﯿن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن اﻟذﯿن ﯿﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻌﻬم واﻟﻤﺎﻟﻛﯿن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﻟﻔروﻋﻪ )إن ُوﺠدت( وﻤﺼﺎدر
أﻤواﻟﻪ ،وﻤﺼﺎدر أﻤوال كﻞ ﻤن اﻟﻤﺎﻟﻛﯿن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ،وﺴ�ﺤﺘﻔظ �ﺄدﻟﺔ ﺒﺨﺼوص ﺘﻠك اﻹﺠراءات
واﻟﻬو�ﺎت واﻟﻤﺼﺎدر،

 .6.2أن اﻷﻤوال اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﺘﻤو�ﻞ ودﻋم ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﺒﻨك ﻟم وﻟن ﯿﺠﻨﯿﻬﺎ أﺒداً� ،ﺸكﻞ ﻤ�ﺎﺸر أو ﻏﯿر
ﻤ�ﺎﺸر ،ﻤن أي أﻨﺸطﺔ ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ ،ﻨذكر ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼر ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻤوال،
وأﻨﻪ ﻟن �ﺴﺘﺨدم اﻟﻌواﺌد اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﺒﻨك ﻓﻲ ﺘﻤو�ﻞ أي أﻨﺸطﺔ ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ.

 .6.3أﻨﻪ �ﻘر �ﻤﺎ ﯿﻠﻲ� ،ﻤﺎ أن اﻟﺒﻨك �ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟدوﻟﻲ ،ﺸﺄن اﻟﺒﻨك ﺸﺄن ﻋﻤﻼﺌﻪ وﻤورد�ﻪ:

)أ( �كون اﻟﺒﻨك  -أو �ﻤكن أن �كون – ﻤطﺎﻟ�ﺎً �ﺎﻻﻟﺘزام ،أو أن �ﻘرر طوﻋﺎً �ﺤﺴب ﺘﻘدﯿرﻩ
اﻟﺨﺎص ،وﻤراﻋﺎة اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺼﺎدرة ﻋن ﻋدة دواﺌر اﺨﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎﺌﻲ� ،ﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼر دواﺌر اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ اﻟﺘﻲ ﯿﺘ�ﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨك و/أو

ﻋﻤﻼﺌﻪ وﻤورد�ﻪ ،ودواﺌر اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ اﻟﺘﻲ ﯿﻨظم اﻟﺒﻨك أو ﻤراﺴﻠوﻩ ﻤوﻀوع

اﻟدﻓﻌﺎت ﻋﺒر أﻨظﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ )ﺘﺸﻤﻞ ﻤﺜﻞ ﻫذﻩ اﻟدواﺌر اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة واﻻﺘﺤﺎد
اﻷورو�ﻲ واﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤدة واﻟوﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤر�ك�ﺔ(،

)ب( ﯿﺠوز ﻟﻠﺒﻨك اﻻﻟﺘزام طوﻋﺎً ﺒﺒراﻤﺞ اﻟﻌﻘو�ﺎت أو أي ﻟواﺌﺢ أو ﺘوﺼ�ﺎت أﺨرى ﺼﺎدرة ﻋن
اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة أو أي ﻫﯿﺌﺔ أو داﺌرة اﺨﺘﺼﺎص أﺨرى� .ﻤكن أن ﺘﺸﻤﻞ ﻤﺜﻞ ﺘﻠك اﻟﻘواﻨﯿن
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أو اﻟﻠواﺌﺢ أو اﻟﺒراﻤﺞ )"اﻟﻠواﺌﺢ"( – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼر – ﻗواﻨﯿن ﺤظر ﺘﺠﺎري،

ﻋﻘو�ﺎت أو ﻓرض أﻨظﻤﺔ رﻗﺎﺒ�ﺔ �ﺸﺄن اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ دول أو ك�ﺎﻨﺎت أو أﻓراد أو

أﺼول،

)ج( كﻲ ﯿﺘﻤكن اﻟﺒﻨك ﻤن ﺘﺤﻘﯿق اﻻﻟﺘزام �ﺎﻟﻠواﺌﺢ ،ﯿﺠوز ﻟﻪ اﺘﺨﺎذ أي إﺠراءات� ،ﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼر ،ﻤﻨﻊ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻞ ﻤن اﻟﻘ�ﺎم ﺒﺈﯿداﻋﺎت إﻀﺎﻓ�ﺔ أو ﻤﻌﺎﻤﻼت
أو اﺴﺘﺜﻤﺎرات ،أو رﻓض طﻠ�ﺎت ﺴﺤب و/أو ﻋزل اﻷﺼول ﻤن ﺤﺴﺎ�ﻪ .كﻤﺎ ﯿﺠوز أن

ُ�طﺎﻟب اﻟﺒﻨك �ﺎﻹ�ﻼغ ﻋن ﻤﺜﻞ ﻫذﻩ اﻹﺠراءات واﻟﻛﺸﻒ ﻋن ﻫو�ﺔ ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب
ﻟﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤركزي و/أو ﺤكوﻤﺔ أو ﻫﯿﺌﺔ ﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ دوﻟ�ﺔ أو
وطﻨ�ﺔ أو ﻤﺤﻠ�ﺔ أﺨرى،
)د( ﯿﺠوز ﻟﻠﺒﻨك ﺘﻌﻠﯿق ﺴداد ﻋواﺌد اﻟﺴﺤب ﻟﺼﺎﻟﺢ أي ﺼﺎﺤب ﺤﺴﺎب ،أو اﺘﺨﺎذ أي ﺨطوات
و/أو إﺠراءات أﺨرى �ﺤﺴب ﻤﺎ ﯿراﻩ اﻟﺒﻨك ﻀرور�ﺎً ﺴﻌ� ًﺎ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻻﻟﺘزام �ﺎﻟﻠواﺌﺢ،

 .6.4أن ﯿراﻋﻲ )أو ﻓروﻋﻪ ،ﺤﺴب اﻟﻤﻌﻤول �ﻪ( أي ﻋﻘو�ﺎت أﻤر�ك�ﺔ �ﻔرﻀﻬﺎ ﻤكﺘب ﻤراﻗ�ﺔ اﻷﺼول
اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ اﻟﺘﺎ�ﻊ ﻟو ازرة اﻟﺨزاﻨﺔ اﻟﺤكوﻤ�ﺔ اﻷﻤر�ك�ﺔ،

 .6.5أن ﻻ �كون ،وﻟن �ﺼ�ﺢ ،ﻤﻘ�ﻤﺎً ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻤدرﺠﺔ ﻀﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟدول اﻟﺘﻲ ُ�ﺤظر اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻌﻬﺎ

)�ﺸﺎر إﻟﻰ كﻞ دوﻟﺔ ﺒـ"دوﻟﺔ ﻤﺤظورة"( ،وأﻨﻪ ﻟ�س ،وﻟن �ﺼ�ﺢ،
اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻠواﺌﺢ ﻤن ﺤﯿن ﻵﺨر ُ

ك�ﺎﻨﺎً أو ﻓرداً ُ�ﺤظر – أو �ﻤكن أن ُ�ﺤظر – اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻌﻪ �ﻤوﺠب اﻟﻠواﺌﺢ،
 .6.6أﻨﻪ ﻏﯿر ﻤرﺘ�ط أﺒداً �ﺄي ك�ﺎن ﻤؤﺴس ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻤﺤظورة ،وﻻ ﯿزاول ،ﺴواء �ﺸكﻞ ﻤ�ﺎﺸر أو ﻏﯿر
ﻤ�ﺎﺸر ،أي ﻨﺸﺎط ﺘﺠﺎري ﻤن أي ﻨوع كﺎن �ﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ أي ﺸﺨص أو ك�ﺎن ﻤﻘ�م أو ﻤؤﺴس
ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻤﺤظورة أو ﻤﻊ أي دوﻟﺔ أو ك�ﺎن أو ﻓرد أو أﺼﻞ ﺘُﺤظر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻤﻊ أي ﻤﻨﻬم

�ﻤوﺠب اﻟﻠواﺌﺢ،

 .6.7أﻨﻪ ﻻ �ﺴﺘﺨدم ﺤﺴﺎ�ﺎﺘﻪ وﻻ أﻤواﻟﻪ اﻟﻤودﻋﺔ ﻟدى اﻟﺒﻨك ،أو أي أﻤوال ﻤﻘروﻀﺔ أو ﻤﺴﺎﻫم ﺒﻬﺎ أو
ﺨﻼف ذﻟك ﯿوﻓرﻫﺎ اﻟﺒﻨك ،أو أي ﻤ�ﺎﻟﻎ أﺨرى ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﺒﻨك ،ﺒﺨﺼوص أي ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ،

�ﺸكﻞ ﻤ�ﺎﺸر أو ﻏﯿر ﻤ�ﺎﺸر ،أو ﻤﻊ أي ﺸﺨص أو ك�ﺎن ﻤؤﺴس ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻤﺤظورة أو ﻤﻊ

أي دوﻟﺔ أو ك�ﺎن أو ﻓرد أو أﺼﻞ ﺘُﺤظر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻤﻊ أي ﻤﻨﻬم �ﻤوﺠب اﻟﻠواﺌﺢ،
 .6.8أﻨﻪ ﺴ�ﻀﻤن أن أي ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻘروض أو ﻤﺴﺎﻫم �ﻪ أو ﺨﻼف ذﻟك ﯿوﻓرﻩ اﻟﺒﻨك ﻟﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب،
أو أي ﻤ�ﺎﻟﻎ أﺨرى ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤن ﻋﻼﻗﺔ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻞ ﻤﻊ اﻟﺒﻨك ،ﻟن ُ�ﻘرض أو ُ�ﺴﺎﻫم �ﻪ أو ُﯿوّﻓر
ﻷي ك�ﺎن أو ﻓرد )ﺴواء أﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ �ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب أم ﻻ( ﻟﻐرض ﺘﻤو�ﻞ أﻨﺸطﺔ أي ك�ﺎن
أو ﻓرد أو ﻟﺼﺎﻟﺢ أي دوﻟﺔ أو ك�ﺎن أو ﻓرد أو أﺼﻞ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻘو�ﺎت ُﯿدار ﻤن ﻗﺒﻞ ﻤكﺘب
ﻤراﻗ�ﺔ اﻷﺼول اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ اﻟﺘﺎ�ﻊ،
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 .6.9أﻨﻪ ﯿﺠوز أن ﺘُﻨﻘﻞ أﻤوال أو ﻤﻌﺎﻤﻼت إﻟﻰ أو ﻤن ﺤﺴﺎ�ﻪ أو ﺘؤﺠﻞ أو ﺘُﻌﻠق أو ﺘُﺤﺘﺠز ،وأﻨﻪ ﯿﺠوز

وﻀﻊ إﺸﺎرة ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎ�ﻪ أو أﻤواﻟﻪ ر�ﺜﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ أي ﻤن اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ﻟﻠدراﺴﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أي

ﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷي ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻘو�ﺎت �ﻔرﻀﻪ ﻤكﺘب ﻤراﻗ�ﺔ اﻷﺼول اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ ،وأن اﻟﺒﻨك ﻻ
ﯿﺘﺤﻤﻞ أي ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ ﻋن أي ﺘﺄﺨﯿر أو ﺘﻌﻠﯿق أو اﺤﺘﺠﺎز أو وﻀﻊ إﺸﺎرة أو ﻋدم ﺘواﻓر أﻤوال،

.6.10

ﯿﺠوز أن ُ�طﺎﻟب اﻟﺒﻨك �ﺎﻻﻟﺘزام ،أو �ﻘوم ﺒذﻟك طوﻋﺎً� ،ﻘﺎﻨون اﻷﻤر�كﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠق �ﺎﻻﻤﺘﺜﺎل

اﻟﻀر�ﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎ�ﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج و ،كﺠزء ﻤن اﻻﻟﺘزام �ﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤذكور ﻤﻊ أﺨذ أﺤكﺎم اﺘﻔﺎﻗ�ﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤكوﻤﻲ دوﻤﺎً ﻓﻲ ﻋﯿن اﻻﻋﺘ�ﺎر:

)أ( ﯿﺠوز أن ُ�طﺎﻟب اﻟﺒﻨك �ﻤواﻓﺎة ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤركزي و/أو وكﺎﻟﺔ
ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀراﺌب اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤر�ك�ﺔ� ،ﺸكﻞ ﻤ�ﺎﺸر أو ﻏﯿر ﻤ�ﺎﺸر،
�ﺄي ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺘﻌﻠق �ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب ،أو أي ﺤﺴﺎ�ﺎت ﺨﺎﺼﺔ �ﻪ أو أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺘﺘﻌﻠق �ﺄي أﻤوال و/أو اﺴﺘﺜﻤﺎرات �ﺸرف اﻟﺒﻨك ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻋن ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب،
و�واﻓق اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺸﻒ ﻋن أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت دون اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟرﺠوع إﻟ�ﻪ أو إﺸﻌﺎر
ﻤﻨﻪ،

)ب( ﯿﺠوز أن �كون اﻟﺒﻨك ﻤطﺎﻟ�ﺎً – أو أن ﯿﺘطوع – ﺒﺘﻘد�م ﺘﻘﺎر�ر ﺴﻨو�ﺔ و/أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻟﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤركزي أو وكﺎﻟﺔ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀراﺌب اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻓﻲ
اﻟوﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤر�ك�ﺔ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب أو ﺤﺴﺎ�ﺎﺘﻪ أو أي أﻤوال أو

اﺴﺘﺜﻤﺎرات �ﺸرف اﻟﺒﻨك ﻋﻠﯿﻬﺎ ،و�واﻓق ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﺘﻘد�م أي ﻤن ﺘﻠك اﻟﺘﻘﺎر�ر
و/أو اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤركزي أو وكﺎﻟﺔ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀراﺌب

اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤر�ك�ﺔ دون اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟرﺠوع إﻟ�ﻪ أو إﺸﻌﺎر ﻤﻨﻪ،

)ج( ﯿﺠوز أن ُ�طﺎﻟب اﻟﺒﻨك �ﻔرض ﻀر��ﺔ ﻋﻠﻰ أي دﺨﻞ ﻤﺼدرﻩ ﻤن أﻤر�كﺎ ،وﻋﻠﻰ إﺠﻤﺎﻟﻲ

ﺘؤﻤن دﺨﻼً ﻤﺼدرﻩ أﻤر�كﻲ ،و�ﺠوز ﻟﻠﺒﻨك ﻨﻘﻞ أي ﻤن
ﻋواﺌد ﺒ�ﻊ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﺘﻠك اﻟﻤ�ﺎﻟﻎ ﻤ�ﺎﺸرة إﻟﻰ وكﺎﻟﺔ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀراﺌب اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤر�ك�ﺔ،

)د( ﻻ ﯿﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨك أي ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ إزاء اﻟﺘﻘر�ر �ﺸﺄن أي أﻤوال أو ﺤﺴﺎ�ﺎت أو اﺴﺘﺜﻤﺎرات
ﺘﻌﺘﺒر ،أو �ﻤكن أن ﺘﻌﺘﺒر ،دﺨﻼً ﻤﺼدرﻩ أﻤر�كﻲ ،و�ﺘم اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ أي ﻗرار ﺼﺎدر ﻋن

اﻟﺒﻨك أو ﻤﺴؤوﻟ�ﻪ أو ﻤوظﻔ�ﻪ أو وكﻼﺌﻪ أو أي ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻟﻬم ،إﻻ إن كﺎن
ﺜﻤﺔ ﺨطﺄ ﺠﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻨﻬﺎﺌﻲ وﻤﻠزم ﻟﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب،

.6.11

إﺨطﺎر اﻟﺒﻨك ﺨط�ﺎً وﻓو اًر إن كﺎن ﻤن اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن �ﺼ�ﺢ أي ﺘﻌﻬد أو ﻀﻤﺎن أو ﺘﺄﻛﯿد

وارد ﻓﻲ طﻠب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺎﺜﻞ ،أو أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤزودة �ﻤوﺠب ﻫذا اﻟطﻞ ،ﻏﯿر ﺼﺤ�ﺢ أو ﻏﯿر

دﻗﯿق كﻠ�ﺎً أو ﺠزﺌ�ﺎً ﻓﻲ أي وﻗت،
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.6.12

ﺘﻘد�م ،ﻓﻲ ﺤﺎل طﻠب اﻟﺒﻨك ،أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻀﺎﻓ�ﺔ وﺘﺤر�ر وﺘﺴﻠ�م ﺘﻠك اﻟوﺜﺎﺌق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

�ﻪ ،و�ﺎﻟﻤﺎﻟﻛﯿن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن – ﺤﺴب اﻟﻤﻌﻤول �ﻪ – اﻟﺘﻲ �ﻤكن أن �طﻠﺒﻬﺎ اﻟﺒﻨك ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ
ﻤدى أﻫﻠ�ﺔ ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻤﻊ اﻟﺒﻨك ،واﻟﺘﺤﻘق ﻤن دﻗﺔ ﺘﻌﻬدات وﻀﻤﺎﻨﺎت ﺼﺎﺤب

اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌطﺎة ﺤﺴب ﻫذﻩ اﻟﺒﻨود واﻟﺸروط ،أو اﻻﻟﺘزام �ﺄي ﻟواﺌﺢ أو اﻟﻘﺎﻨون اﻷﻤر�كﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠق
�ﺎﻻﻤﺘﺜﺎل اﻟﻀر�ﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎ�ﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أو اﺘﻔﺎﻗ�ﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤكوﻤﻲ اﻟﺘﻲ �ﻤكن أن ﯿﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ

اﻟﺒﻨك أو ﺤﺴ�ﻤﺎ ﯿﺨﺘﺎر اﻟﺒﻨك اﻻﻟﺘزام �ﻪ طوﻋﺎً،

.6.13

أﻨﻪ ﻟن �ﻌود ﻟﻠﺒﻨك ﻓ�ﻤﺎ ﻟو وﻗﻌت أي ﺨﺴﺎرة أو أﻀرار أو ﺘرﺘﺒت اﻟﺘزاﻤﺎت ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘزام

اﻟﺒﻨك �ﺎﻟﻠواﺌﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻟدى أي ﺴﻠطﺔ ،ﺴواء أﻛﺎﻨت ﻤؤﺴﺴﺔ داﺨﻞ أو ﺨﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ
اﻟﻤﺘﺤدة أو اﻻﻟﺘزام �ﺎﻟﻘﺎﻨون اﻷﻤر�كﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠق �ﺎﻻﻤﺘﺜﺎل اﻟﻀر�ﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎ�ﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أو اﺘﻔﺎﻗ�ﺔ

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤكوﻤﻲ.
 .7اﻟﺘﻌو�ض

ﯿﺒدي ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب )و ،إن كﺎن ﺜﻤﺔ أﻛﺜر ﻤن ﺼﺎﺤب ﺤﺴﺎب واﺤد ،كﻞ ﺼﺎﺤب ﺤﺴﺎب( اﺴﺘﻌدادﻩ

ﻟﻼﻟﺘزام ﺒﺘﻌو�ض اﻟﺒﻨك ،إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺤد ﻤطﻠوب وﻓق اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ،ﻋن كﺎﻓﺔ اﻟﺨﺴﺎﺌر أو
اﻷﻀرار أو أي ﻤﺴؤوﻟ�ﺎت ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘزام اﻟﺒﻨك� ،ﺸكﻞ ﻤ�ﺎﺸر أو ﻏﯿر ﻤ�ﺎﺸر� ،ﺎﻟﻠواﺌﺢ أو

اﻟﻘﺎﻨون اﻷﻤر�كﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠق �ﺎﻻﻤﺘﺜﺎل اﻟﻀر�ﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎ�ﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أو اﺘﻔﺎﻗ�ﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤكوﻤﻲ،
�ﺼرف اﻟﻨظر ﻋن ﺴﺒب ﺘﻠك اﻟﺨﺴﺎرة أو اﻟﻀرر أو اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺔ.

 .8اﻷﺸﺨﺎص اﻷﻤر�كﯿون

ﻤن دون اﻹﺨﻼل �ﺄي ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺒﻨود واﻟﺸروط ،ﯿواﻓق ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب )و ،إن كﺎن ﺜﻤﺔ أﻛﺜر ﻤن ﺼﺎﺤب

ﺤﺴﺎب واﺤد ،كﻞ ﺼﺎﺤب ﺤﺴﺎب( ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل كﺎن ،أو أﺼ�ﺢ ،ﻤواطﻨﺎً أو ﻤﻘ�ﻤﺎً أو داﻓﻊ ﻀراﺌب
أﻤر�ك�ﺎً� ،ﺤق ﻟﻠﺒﻨك ﻋﻨدﻫﺎ ،ﻓﻲ ﺴ�ﺎق اﻟﻘﺎﻨون اﻷﻤر�كﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠق �ﺎﻻﻤﺘﺜﺎل اﻟﻀر�ﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎ�ﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج،

أن �ﺄﺨذ دوﻤﺎً ﻓﻲ ﻋﯿن اﻻﻋﺘ�ﺎر أﺤكﺎم اﺘﻔﺎﻗ�ﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤكوﻤﻲ اﻟﻘ�ﺎم �ﻤﺎ ﯿﻠﻲ) :أ( اﻟﻛﺸﻒ ﻟﻤﺼرف
اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤركزي و ،إن كﺎن ﻤطﺎﻟ� ًﺎ ﺒذﻟك ﻤ�ﺎﺸرة �ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻨون ،وﻟﻠﺴﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت

اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤر�ك�ﺔ ،ﻋن ﺘﻔﺎﺼﯿﻞ كﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﺠري �ﺸﺄن ﺤﺴﺎ�ﺎت ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب ﻤن دون أن

ﯿﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨك أي اﻟﺘزام أو ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ �ﺸﺄن اﻟﻛﺸﻒ أو دﻗﺔ اﻟﺘﻔﺎﺼﯿﻞ) ،ب( إﻏﻼق ﺤﺴﺎ�ﺎت ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب،
)ج( اﺘﺨﺎذ أي إﺠراء آﺨر �ﻤكن ﺘطﺒ�ﻘﻪ أو ﺘوﺼﻲ �ﻪ أي ﻤﺤكﻤﺔ أو ﺴﻠطﺔ ،ﺴواء أﻛﺎﻨت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ
اﻟوﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤر�ك�ﺔ أو أي ﺘﺎ�ﻌﺔ ﻷي داﺌرة اﺨﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎﺌﻲ أﺨرى.
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 .9اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺸﺎرة ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ و/أو ﻀر�ﺒ�ﺔ ﺨﺎﺼﺔ

ﻓﻲ ﺤﺎل اﻋﺘ�ﺎر ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب ﻤﻘ�ﻤﺎً ﻷﻏراض ﻀر�ﺒ�ﺔ ﺤﺴب أي داﺌرة اﺨﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺘﻔرض

اﻟﺘزاﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨك ﺘﻘﻀﻲ �ﺎﻟﻛﺸﻒ ،ﯿوﺼﻲ اﻟﺒﻨك �ﺄن �ﺤﺼﻞ ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب إﻟﻰ ﻤﺸورة ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ و/أو

ﻀر�ﺒ�ﺔ ﻤﻨﺎﺴ�ﺔ ﻟﻀﻤﺎن وﻓﺎﺌﻪ �ﻤﺎ ﻋﻠ�ﻪ ﻤن اﻟﺘزاﻤﺎت ﺸﺨﺼ�ﺔ واﻟﺘزاﻤﻪ �ﺎﻟﺘﺸر�ﻌﺎت اﻟﻀر�ﺒ�ﺔ واﻟﻠواﺌﺢ اﻷﺨرى
اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻟدى داﺌرة اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺘﻠك واﻟﻤط�ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب.

7

