
يتعلــق بمنتجــات التجــارة الدوليــة مــن اعتمــادات اســتيراد وتصديــر ومســتندات 
الشحن برسم التحصيل استيراد وتصدير وخطابات الضمان الكترونيا.

٢٤ . المــواد: تعنــي أي مســتخدم أو وثائــق أو تعليمــات مقدمــة مــن البنــك إلــى 
المرخــص،  للموقــع  األمنيــة  المواصفــات  العمليــات،  بخصــوص  العميــل 
باإلضافــة إلــى أيــة عمليــات ذات صلــة، بحيــث يتــم تعديــل تلــك المــواد بصــورة 

كلية أو جزئية من وقت ألخر باي شكل او وسيلة.
ــذي يحــدث خــارج  ــر متوقــع ال ــي الحــدث أو الظــرف الغي ٢٥ . القــوة القاهــرة: وتعن
نطــاق ســيطرة الطــرف المتضــرر أو المضــرور، والــذي ال يمكــن تفاديــه بالطــرق 
ــه  ــر أداء التزامــات هــذا الطــرف أو عــدم قدرت ــى تأخي ــؤدي إل ــذي ي ــادة وال المعت
ــي  ــة، أو عــدم كفــاءة األداء الكل ــة أو جزئي ــه ســواء بصــورة كلي ــى أداء التزامات عل
والجزئــي لتلــك االلتزامــات، وتشــمل الظــروف الغيــر متوقعــة علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر األحــداث التــي تقــع نتيجــة اعمــال الشــغب، عصيــان مدنــي، 
ــه، او أي اغــالق ألي ظــرف ال يمكــن  ــان مســلح، الحــروب، اعمــال ارهابي عصي

السيطرة عليه.
ثانيا: مسؤوليات العميل:

١. يعتبــر أي تعامــل علــى الحســابات الخاصــة بالعميــل باســتخدام وســيلة التوثيــق 
المعتمــدة تعليمــات صــادرة مــن العميــل وتعتبــر حجــة فــي اإلثبــات، وال يحــق بــأي 
حــال مــن األحــوال االعتــراض عليهــا أو الدفــع بعــدم صالحيتهــا وتعتبــر بمثابــة 

تعليمات موقعة بتوقيع العميل المعتمد
٢. لتفاصيــل االشــتراك فــي الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة ألول مــرة أو وقــف 
الخدمــة أو إعــادة تشــغيلها برجــاء الرجــوع للموقــع الرســمي للبنــك أو التواصــل مــع 

مدير الحساب الخاص بك.
ــة  ــة المعلن ــح والتعليمــات األمني ــزام بالنصائ ــل االطــالع وااللت ــي العمي ٣. يجــب عل
علــى القنــوات اإللكترونيــة أو علــى الموقــع الرســمي للبنــك وبــأي تغييــرات قــد 
تطــرأ علــى هــذه النصائــح والتعليمــات األمنيــة فــي المســتقبل والموافقــة عليهــا، 

وتكون هذه الموافقة ملزمة قانونا.
٤. يتعهد العميل بالحفاظ علي سرية الطريقة المعتمدة.

٥. فــي حالــة اســتخدام العميــل للتوقيــع الرقمــي، فــإن اتفــاق التوقيــع الرقمــي 
ــي  ــة يخل ــوات اإللكتروني ــر ( OTP ) واســتخدام أنظمــة القن (الرقــم الســري المتغي
مســئولية البنــك عــن تأخير/عــدم تنفيــذ أي مــن تلــك العمليــات نتيجــة الخلــل فــي 
النظــام الخــاص بالبنــك أو أي ســبب آخــر مــن جانــب العميــل او مــن جانــب البنــك 
وال يحــق للعميــل الرجــوع علــي البنــك بــاي حــال مــن األحــوال نتيجــة لذلــك وذلــك 
طــوال ســريان اتفــاق التوقيــع الرقمــي الرقــم الســري المتغيــر( OTP ) وكــذا بعــد 
انتهائــه ألي ســبب مــن األســباب وان  البنــك لــن يتحمــل ايــة مســئولية بالنســبة 
لجميــع أنــواع الدعــاوي و/او اإلجــراءات و/او المطالبــات و/او المطالبــات و/او ايــة 

نفقات قد تنشأ.
ــرور. ويقــوم  ــة م ــا بكلم ــت مؤمن ــر اإلنترن ــة عب ــى الخدمــات المصرفي ٦. الدخــول إل
ــه الســتخدامه الحصــري. كمــا ينبغــي علــى  العميــل بإنشــاء كلمــة مــرور خاصــة ب
العميــل تســجيل كلمــة المــرور الخاصــة بــه علــى مســئوليته الخاصــة، وأن يحافــظ 
علــى ســريتها وفقــا لمتطلبــات أمــن المعلومــات. وينبغــي علــى العميــل أال 

يكشف كلمة المرور الخاصة به ألي شخص آخر.
٧. ينبغــي علــى العميــل أن يتصــل فــورا بالبنــك، إذا مــا ظهــر لــه أن شــخصا مــا أمكنــه 
الوصــول إلــى التفاصيــل األمنيــة الخاصــة بــه، كمــا أن البنــك لــن يكــون مســئوال 
بــأي شــكل مــن األشــكال عــن أي تعليمــات او معامــالت ماليــة أو غيــر ماليــة 

تمت باستخدام كلمة السر الخاصة بالعمالء من قبل شخص آخر.
٨. يتعهــد العميــل بإخطــار البنــك كتــاب ة بــأي تغييــرات قــد تطــرأ على المســتخدمين/ 
المخــول لهــم بالتوقيــع عــن العميــل، علــى أن يتــم تســليم اإلخطــار الكتابــي 

للبنك.
٩. يلتــزم العميــل بإخطــار البنــك مباشــرة بــأي تعليمــات قــد تصــدر مــن أي شــخص 

غير مسموح له او مشتبه فيه بالدخول على الحسابات الخاصة بالعميل.
ــع ووافــق علــى  ــه قــد اطل ــة( بأن ــد اســتخدام )الخدمــة اإللكتروني ١٠. يقــر العميــل عن
جميع الشروط الواردة بهذا سواء باللغة (www.cibeg.com) الطلب أو تلك التي 
تظهــر علــى الموقــع الرســمي الخــاص بالبنــك العربيــة أو اإلنجليزيــة و التــي قــد 
تتغيــر فــي المســتقبل، و يقــر العميــل بمســئوليته الكاملــة عــن متابعــة البنــود و 
الشــروط و التعليمــات األمنيــة التــي تظهــر علــى الموقــع الرســمي الخــاص 
بالبنــك فــي أي وقــت يســتخدم فيــه أي مــن الخدمــات اإللكترونيــة الخاصــة 

بالبنك.
ــن يكــون مســئوال عــن  ١١. يوافــق العميــل بموجــب هــذا الطلــب علــى أن البنــك ل
تنفيــذ أي تعليمــات وفقــا لهــذا الطلــب إال فــي حالــة وجــود رصيــد كافــي فــي 
الحســاب المذكــور بطلــب العميــل وان يكــون الطلــب مقبــول شــكال ومضمونــا 

من جانب البنك.
١٢. يتعهد العميل بكتابة الغرض من أية عملية تحويل.

١٣. يجــب أن يلتــزم العميــل عنــد إنشــائه ملــف المدفوعــات بصيغــة ملفــات البنــك ،  
والتي تكون متوفرة عند الطلب.

ــك خاضعــة تمامــا لموافقــة  ــع التعليمــات المقدمــة للبن ١٤. ينبغــي أن تكــون جمي
البنــك، ولجميــع الممارســات المصرفيــة واإلجــراءات التــي تنظــم تنفيذهــا. كمــا 
ينبغــي أن تكــون هــذه اإلجــراءات خاضعــة لجميــع الشــروط واألحــكام المذكــورة 

في نماذج الطلبات الصادرة من البنك.
١٥. يقــر العميــل بأنــه عنــد إرســال البنــك أي بيانــات مــن خــالل أي وســيلة إلكترونيــة  
وفقــا لطلــب العميل-تقــع المســئولية علــى عاتــق العميــل للحفــاظ علــى ســرية 
هــذه البيانــات. وال يتحمــل البنــك مســئولية أي تســرب لهــذه البيانــات أو عــدم 
عــن ســيطرة  الخارجــة  األســباب  مــن  للبيانــات ألي ســبب  العميــل  اســتالم 
البنكويتــم خصــم رســوم الخدمــة مــن حســابات العميــل وال يجــوز للعميــل 

المطالبة بأي تعويض.
ــزم البنــك  ١٦. يحــق للعميــل طلــب إلغــاء أي مــن الخدمــات المذكــورة ســابقا، ويلت
بذلــك ولكــن بعــد الدفــع الكامــل لجميــع الرســوم والمصروفــات المتعلقــة 

بالجوانب المالية للخدمة.
١٧. يقــر العميــل بــأن جميــع القواعــد واألنظمــة المعمــول بهــا فــي البنــك المركــزي 
ملزمــة وقابلــة للتنفيــذ، وال يتــم تنفيــذ أي معامــالت قــد تــؤدى إلــى خــرق أي 

من هذه القواعد أو اللوائح المشار إليها.
ــه  ــى أن أي معلومــة يتلقاهــا بواســطة خدمــة رســائل التنبي ــل عل ١٨. يوافــق العمي

النصية القصيرة هي إلعالمه فقط.
١٩. يقــر العميــل بتحمــل المســئولية الكاملــة، وعــدم تحمــل البنــك أيــة مســئولية عــن 
أي ضــرر قــد ينتــج عــن الدعــاوى أو الشــكاوى أو الخســائر أو األضــرار أو التكاليــف 
ــة تقديمــه خدمــة  ــك نتيج ــا البن ــي يتكبده ــا والت ــت طبيعته ــا كان ــات أي أو النفق

رسائل التنبيه النصية القصيرة للعميل.
٢٠. يقــر العميــل بأنــه المالــك الوحيــد لخــط الهاتــف المحمــول والبريــد اإللكترونــي 
المســجلين لــدى البنــك، كمــا يقــر باحتفاظــه بهاتفــه المحمول في جميــع األوقات 
وبأنــه يقــع تحــت مســئوليته الشــخصية، كمــا ينبغــي عليــه أيضــا أن يتجنــب 
فقدانــه. ويقــر العميــل بــأن البنــك ال يتحمــل أي مســئولية عــن قــراءة أو عــرض أو 
ســرقة أي معلومــات خاصــة بــه عــن طريــق الهاتــف المحمــول أو عــن طريــق أي 

وسيلة أخرى تتيح الوصول إلى الحسابات أو المعلومات المتعلقة به.
٢١. ينبغــى علــى العميــل إخطــار البنــك كتابيــا علــى الفــور إذا مــا تمــت ســرقة هاتفــه 

المحمول أو إذا ما قام بتغيير رقمه.

التجاري الدولي -مصر الخدمات المصرفية اإللكترونية للشركات من  البنك  يقدم 
أرصدتهم،  على  االطالع  للعمالء  يمكن  حيث  للبنك،  اإللكتروني  الموقع  خالل 
والقيام بالتحويالت النقدية إلى حسابات داخل أو خارج البنك، كما يمكنهم إبرام 
معامالت الخصم المباشر، ومعامالت التسوية والتجارة الدولية من خالل الموقع 
اإللكتروني للبنك. وحيث يرغب العميل ويطلب االشتراك في هذه الخدمات من 

خالل البنك التجاري الدولي – مصر

يكون بناء على هذا الطلب قد وافق على الشروط واألحكام الواردة بهذا النموذج 
ومرفقاته، كما يلي:

أوال: التعريفات:

في هذا النموذج، يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة أمام كل منها 
ما لم يقتضي السياق خالف ذلك.

١. البنــك: يعنــى البنــك التجــاري الدولــي (مصر)ســجل تجــاري اســتثمار القاهــرة رقــم 
٦٢٨٩٦ – العنوان ٩٢ شارع الجيزة بالجيزة

٢. الطريقــة المعتمــدة: وتعنــي الطريقــة المعتمــدة للتحقــق مــن هويــة العميــل و / 
أو أي مــن الموظفيــن المخــول لهــم مــن قبــل العميــل ، مــع التزامهــم بالحفــاظ 
علــى ســرية المعلومــات، وذلــك حتــى يتمكــن أي مــن العميــل أو األشــخاص 
المخــول لهــم الدخــول علــى أي مــن حســاباته او اســتخدام أيــا مــن الخدمــات 
االلكترونيــة، وتعتبــر مســئولية العميــل وحــده دون غيــره قيــام الموظفيــن / 

األشخاص المخولين فقط باستخدامه.
:CBE ٣. تعنى البنك المركزي المصري

٤. منظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى منظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة 
ــة  ــادل كل المعامــالت المالي للخصــم المباشــر واإلضافــة المباشــرة، الخاصــة بتب

لعمالء البنك من الشركات أو األفراد.
٥. خدمــة االنترنــت البنكيــة للشــركات (خدمــات النقــد عبــر االنترنــت مــن البنــك 
التجــاري الدولــي): تعنــى الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة المقدمــة مــن البنــك مــن 
البنــك  يتيــح لعمــالء  الــذي  اإلنترنــت  للبنــك علــى  االلكترونــي  الموقــع  خــالل 
ــة  ــال ال الحصــر، االطــالع علــى حســاباتهم البنكي خدمــات منهــا علــى ســبيل المث
والتحويــل النقــدي لحســابات أخــرى خاصــة بالشــركة (العميــل) أو إلــى أي حســاب 

بنكي داخل أو خارج البنك.
٦. خدمــة التجــارة اإللكترونيــة للشــركات (خدمــات التجــارة عبــر االنترنــت مــن البنــك 
ــك تقــدم حــل ألنشــطة التجــارة  ــي): هــي خدمــة مقدمــة مــن البن التجــاري الدول
الدوليــة، وهــو نظــام تجــارى آلــي يســمح للمســتخدم بتنفيــذ واســتالم معامــالت 
تجاريــة دوليــة فــي وقــت قياســي مــن خــالل التواصــل المباشــر مــع البنــك عبــر 

شبكة اإلنترنت.
٧. خدمــة اإلنترنــت البنكيــة للشــركات (خدمــة المدفوعــات اإللكترونيــة / خدمــة 
تحويــل المرتبــات إلكترونيــا): تعنــى الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة التــي يقدمهــا 
البنــك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالبنــك، بحيــث يمكــن لعمــالء 
البنــك أن يحولــوا األمــوال ســواء تحويــالت داخليــة أو خارجيــة (خدمــات الدفــع 
التحويــالت  طريــق  عــن  ســواء  الرواتــب  ملفــات  تحميــل  أو   / و  اإللكترونــي)، 

الداخلية أو الخارجية)دفع المرتبات إلكترونيا.
٨. خدمــات غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى الخدمــات المقدمــة مــن البنــك 
وفقــا لنظــام غرفــة المقاصــة اآلليــة المصرية/فــي مصــر والــذي وافــق العميــل 

على االنضمام إليه طبقا لما ورد بالبند ( ٤ )
٩. دليــل قواعــد غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى الدليــل القواعــد الــذي 
أصدرتــه غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة والــذي يشــمل القواعــد الحاكمــة وبنــود 
نظــام غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة والتــي تخضــع للتعديــل مــن وقــت آلخــر 

مــن قبــل غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة، وتمثــل التعليمــات جــزء ال يتجــزأ مــن 
هذا النموذج.

١٠. بنك الدائن: تعنى البنك التجاري الدولي (مصر).
التــي  المدينــة  بالحســابات  المحتفظــة  البنك/البنــوك  تعنــى  المديــن:  بنــك   .١١

ستخصم وفقا لخدمات غرفة المقاصة اآللية المصرية.
غرفــة  خدمــات  فــي  المشــترك  الدائــن  البنــك  عميــل  هــو  الدائــن:  العميــل   .١٢

المقاصة اآللية المصرية.
علــى  بالخصــم  الدائــن  بنــك  قــام  الذيــن  المدينيــن  تعنــى  المديــن:  العميــل   .١٣
حســاباتهم لــدى بنــوك المديــن طبقــا للتعليمــات الممنوحــة مــن العميــل الدائــن 

وذلك من خالل خدمات غرفة المقاصة.
١٤. حســاب العميــل الدائــن: تعنــى الحســاب الــذي يتــم فتحــه مــن قبــل العميــل 
الدائــن فــي البنــك الدائــن، إلجــراء كافــة معامــالت الخصــم واإلضافــة التــي 

تطلبها خدمات غرفة المقاصة اآللية المصرية عليه
ــل  ــب أو تعليمــات يتســلمه البنــك مــن العمي ــى أي طل ــل: تعن ١٥. تعليمــات العمي
باســتخدام  للشــركات  اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــة  تطبيــق  خــالل  مــن 
الطريقــة المعتمــدة ويتحمــل العميــل تبعيــة اأي عمليــات يتــم اجرائهــا عــن طريــق 

الخدمة المصرفية اإللكترونية أدنى مسئولية على البنك.
١٦. عمليــة الخصــم: تعنــى التحصيــل مــن خــالل هــذه الخدمــة حيــث يقــوم بنــك 
ــة  ــن مــن خــالل منظومــة غرف ــن بالخصــم مــن حســابات المديني ــل الدائ العمي
وتحصيلهــا  الدائــن  للعميــل  المســتحقة  بالقيــم  المصريــة  اآلليــة  المقاصــة 

وإضافتها لحساب العميل الدائن وفقا ألحكام هذا الطلب.
١٧. تعليمــات العميــل الدائــن: تعنــى تعليمــات تحصيــل أصدرهــا العميــل الدائــن 
بنــك  لــدى  المدينيــن  حســابات  مــن  ليخصمهــا  الدائــن  بنــك  إلــى  وأرســلها 
المدينيــن، ومثــل هــذه التعليمــات يصدرهــا العميــل الدائــن مــن خــالل منظومــة 
غرفــة المقاصــة اآلليــة ويوقــع عليهــا إلكترونيــا و/أو يتــم المصادقــة عليهــا 
ــن  ــات المدي ــل هــذه التعليمــات بيان باســتخدام وســيلة المصادقــة، وتحــدد مث

كما هو مطلوب
ــح  ــن لصال ــل المدي ــذي يقدمــه العمي ــوب ال ــر المكت ــر الخصــم المباشــر: األم ١٨. أم
بنــك العميــل الدائــن (مــزود الخدمــة للدائنيــن)، وبموجبــه يخصــم العميــل الدائــن 
القيمــة المســتحقة مــن الحســابات المصرفيــة للعميــل المديــن طبقــا للقواعــد 

المذكورة في األمر.
١٩. التوقيــع الرقمــي (الرمــز) يعنــى جهــاز التوثيــق المســتخدم فــي توقيــع معامــالت 
القانونــي) والمخــزن فــي صــورة رمــز والخاضــع  الرقمــي  (التوقيــع  التحويــل 

لشروط وأحكام تطبيق الشهادة اإللكترونية.
٢٠. الرقــم الســري المتغيــر (OTP): أجهــزة او تطبيقــات الرقــم الســري المتغيــر هــي 
عبــارة عــن أجهــزة مصادقــة  ديناميكيــة غيــر متصلــة باإلنترنــت تســتخدم ألنشــاء 
كلمــات ســر لمــدة محــدودة وقصيــرة. أجهــزة الرقــم الســري المتغيــر تســتخدم 

لتحسين أمن عملية المصادقة، ولحماية سالمة حساب المستخدم.
٢١ . خدمــة رســائل التنبيــه النصيــة القصيــرة: رســائل التنبيــه النصيــة القصيــرة هــي 
خدمــة إلخطــار العميــل بأنشــطة المعامــالت الماليــة التــي تنفــذ مــن خــالل نظــام 

الدفع النقدي عبر اإلنترنت.
٢٢. التحويــل الخارجــي: أي تحويــل مــن أي مــن حســابات العميــل إلــى أي مــن 
الحســابات األخــرى غيــر حســابات العميــل، ســواء داخــل البنــك أو ألي بنــك آخــر 

داخل أو خارج مصر.
٢٣. اســتالم الطلبــات المتعلقــة بمنتجــات التجــارة الدوليــة الكترونيــا: تعنــى الخدمــات 
التجــارة  لعمــالء  يتيــح  والــذي  البنــك  مــن  المقدمــة  اإللكترونيــة  المصرفيــة 
الدوليــة مــن اصــدار ومراجعــه وتقديــم وقبــول وتعديــل ودفــع واســتالم كل مــا 

االحكام والشروط الخاصة بالخدمات 
المصرفية اإللكترونية للشركات

ــات ينبغــي أن يكــون مــن خــالل الرمــز  ــذ أي عملي ٢٢. يوافــق العميــل علــى أن تنفي
اآلمن وفقا ألحكام اتفاقية الرموز اآلمنة.

٢٣. يعتبــر توقيــع الشــركة علــى طلــب االشــتراك فــي الخدمــات االلكترونيــة البنكيــة 
وتســليمه للبنــك تعاقــدا نهائيــا ملزمــا بيــن البنــك والشــركة، كمــا يعتبــر موافقــة 
مــن العميــل علــى االنضمــام إلــى أي مــن الخدمــات اإللكترونيــة التــي ســيقدمها 
ــة  ــم كاف ــه وتفه ــى الشــركة قراءت ــن عل ــم يتعي ــك فــي المســتقبل، ومــن ث البن

شروط وأحكام استخدام الخدمات بدقة وعناية قبل التوقيع عليه.
٢٤. يقــر العميــل بــأن المبالــغ المحولــة مــن أموالــه الخاصــة كمــا يقــر بمشــروعية 
وســالمة مصدرهــا وأنهــا ال تتعــارض مــع قانــون مكافحــة غســل األمــوال 

والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
٢٥. يقر العميل بمسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدونة بهذا الطلب.

٢٦. يقــر العميــل بتفويــض البنــك بشــكل نهائــي غيــر قابــل لإللغــاء بإجــراء المقاصــة 
الصــور وبيــن أي ودائــع /  للبنــك فــي أي صــورة مــن  ألي مبالــغ تســتحق 
ــا لــدي البنــك، وإذا كانــت  شــهادات / حســاب جــاري / حســاب توفيــر خــاص بن
هــذه الودائــع / الشــهادات / الحســاب الجــاري / حســاب التوفيــر بغيــر عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك فــان للبنــك الحــق فــي بيعهــا أو تحويلهــا الــي عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك وســيتم حســابها طبقــا لمتوســط ســعر الصــرف 

(شراء + بيع) / ٩ بالبنك في يوم البيع أو التحويل.
٢٧. يتفهــم العميــل أن أذون الخزانــة موضــع هــذا الطلــب يحتفــظ بهــا لــدى البنــك 

المركزي المصري نظرا ألنه الجهة الوحيدة المسئولة عن حفظ اذون الخزانة.
٢٨. يتفهــم العميــل أن ســندات الخزانــة موضــع هــذا الطلــب يحتفــظ بهــا لــدى شــركه 
مصــر للمقاصــة واإليــداع والقيــد المركــزي نظــرا ألنــه الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عن حفظ سندات الخزانة.
٢٩. يقــر العميــل بمســؤوليته الكاملــة عــن دقــة بيانــات المســتفيدين التــي يدرجهــا، 
ــة، ال يكــون البنــك مســؤوال عــن أي خســارة أو  ــات خاطئ ــة إدراج بيان وفــي حال
ضــرر ناتــج عــن أخطــاء أو تأخيــر فــي نقــل أو تســليم وثائــق أو تعليمــات الرســائل، 
أو فشــل نقلهــا أو تســليمها، أو نتيجــة لعــدم تحديــد موقــع أو خطــأ فــي تحديــد 
اســم المســتفيد أو الناتــج عــن أي ســبب آخــر خــارج الســيطرة أو أي مكتــب أو 

فرع أو مراسل أو وكيل.
٣٠. وقــد قــام العميــل بمراجعــة واعتمــاد جميــع بنــود وشــروط الخدمــات اإللكترونيــة 
للبنك التي تم نشرها على www.cibeg.com الموقع اإللكتروني  الذي يتضمن 
خدمة المصادقة العليا: خاصية الرقم السرى المتغير (OTP) المتعددة الخصائص 
و منهــا تنفيــذ التحويــالت الخارجيــة مــن خــالل القنــوات  اإللكترونيــة، والتــي 

تخضع للتحديث وفقا لتقييم البنك.
٣١. فــي حالــة اختيــار العميــل لخيــار كشــف الحســاب اإللكترونــي، ســيتمكن العميــل 
مــن مراجعــة / طباعــة كشــوف كال مــن حســاباته المصرفيــة وكشــوف بطاقــات 
االئتمــان الخاصــة بــه وكذلــك مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت 
ويعلــن أن خيــاره اإللكترونــي يحــل محــل كشــوف الحســاب المطبوعــة الــذي يتــم 
الحســاب  كشــوف  أن  العميــل  ويعلــن  الفعلــي.  البريــد  خــالل  مــن  إرســالها 
اإللكترونيــة التــي يرســلها البنــك دقيقــة ويؤكدهــا العميــل مــا لــم يناقــض 
العميــل مــا يــرد فــي الكشــف  خــالل ثالثيــن يوًمــا مــن تاريــخ إصــدار البيــان وإذا 
لــم يطعــن العميــل فــي هــذه المــدة، يعنــي أنــه تأكيــد علــى دقــة مــا هــو مبيــن 
فــي الكشــف، وأن العميــل يعلــن دقــة جميــع المعامــالت واألرصــدة علــى 
حســابات الشــركة وبطاقــات االئتمــان. العميــل هــو دائمــا المســؤول عــن الحفاظ 

باستمرار على عناوين البريد اإللكتروني المحدثة وجميع البيانات مع البنك.
ــة  ــة المعلن ــزام بالنصائــح والتعليمــات األمني ٣٢. يجــب علــى العميــل االطــالع وااللت

على القنوات االلكترونية او على الموقع الرسمي للبنك.

٣٣. يعمــل البنــك علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان حمايــة ســرية كافــة البيانــات 
وال يعنــى ذلــك ان البنــك يضمــن ســالمة األجهــزة الشــخصية للعمــالء ضــد أي 
فيروســات او اختراقــات حيــث ان تلــك هــي مســئولية العميــل. كمــا ان البنــك 
غيــر مســئول عــن أي اضــرار قــد تصيــب العميــل نتيجــة اســتخدام الخدمــات 

االلكترونية البنكية.
ــد  ــل عــدم اإلفصــاح عــن كلمــة الســر او أي مــن وســائل تأكي ــى العمي ٣٤. يجــب عل
الشــخصية الخاصــة بالخدمــات االلكترونيــة او الرقــم الســري المتغيــر(OTP ) ألي 
شــخص وألي ســبب كان بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك. وفــي حالــة حصــول 
أي طــرف اخــر علــى أي منهــم يعتبــر ذلــك تصريحــا مــن العميــل لهــذا الشــخص 
باســتخدام حســاباته ومــا يتبعــه مــن تحملــه لكافــة المخاطــر والمســئوليات 
والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك. وال يحــق للعميــل 
ان يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــالت اال فــي حالــة ثبــوت 

اهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات.
٣٥. يحــق للبنــك تعديــل أي مــن الشــروط واألحــكام المنظمــة للخدمــات البنكيــة 
االلكترونيــة فــي أي وقــت ودون حاجــة إلخطــار العميــل مســبقا، ويقــوم البنــك 
الحقــا بإخطــار العميــل بهــذه التعديــالت بــأي طريقــه يراهــا مناســبه وتعتبــر 

التعديالت الجديدة ملزمة وسارية.
ــة المقدمــة  ــة بمــا فيهــا الخدمــات البنكي ٣٦. يخضــع اســتخدام الخدمــات االلكتروني
عبــر شــبكة االنترنــت للقوانيــن المصريــة المطبقــة فــي هــذا الشــأن ومــا يصــدر 

من تعديالت الحقة.
٣٧. يقــر العميــل بمســؤولية الكاملــة عــن صحــة البيانــات المدونــة بهــذا الطلــب كمــا 
يتفهــم ويوافــق صراحــة علــى الشــروط واألحــكام العامــة للبنــك المتعلقــة بهــذه 

الحسابات وتلك المتعلقة بالخدمات اإللكترونية.
٣٨. يتعهــد العميــل بتحديــث بياناتــه الشــخصية فــي حالــة حــدوث أي تغييــرات أو بنــاء 

على طلب البنك خالل ٢١ يوما.
ــة الــذي ينــص علــى  ــه تلقــى دليــل الخدمــات المصرفي ــه أن ٣٩. يقــر العميــل بموجب

تعريفة الخدمات المصرفية.
٤٠. يتعهــد العميــل كتابيــا بشــكل نهائــي غيــر قابــل لإللغــاء بــان حصيلــة اعتمــادات 
التصديــر ومســتندات التصديــر المقبولــة مــن المســتورد ومضمونــه مــن بنــك 
المســتورد والمخصومــة لصالحــه طــرف البنــك بانــه لــن وال يقــوم بالتنــازل عنهــا 

ألي طرف اخر بخالف البنك.
والعمــوالت  والمصروفــات  الرســوم  بالئحــة  وقبولــه  بعلمــه  العميــل  يقــر   .٤١
والعوائــد المطبقــة علــى المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك، وأنهــا 
معلنــة لــدى كافــة فــروع وقنــوات االتصــال، بمــا فيهــا الموقــع اإللكترونــي 
ــك الالئحــة بشــكل دوري دون  ــل تل ــك فــي تعدي ــة البن ــك. كمــا يقــر بأحقي للبن

الحاجة إلى الحصول علي موافقة العميل المسبقة.
ــك مــن  ــك وذل ــدى البن ــة ل ــم الشــكاوى المتبع ــة تقدي ــل بعلمــه بآلي ــر العمي ٤٢. يق
خــالل المطبوعــات المتوافــرة بالفــروع أو رســائل البريــد اإللكترونــي أو مركــز 
خدمــة عمــالء البنــك. وفــي حالــة وجــود أي شــكوى، يقــر بالتزامــه بالرجــوع إلــى 
مصرفنــا أو ال وعــدم تقديــم الشــكوى مباشــرة إلــى البنــك المركــزي المصــري إال 
فــي حالــة عــدم رد البنــك خــالل ١٥ يومــا عمــل مــن اســتالم البنــك وبالطريقــة 

المتفق عليها والمعلنة للعمالء من جانب البنك.
ــج أو  ــى منت ــه إغــالق أو إيقــاف التعامــل عل ــه فــي حــال رغبت ــل ان ٤٣. يقــر العمي
خدمــة معينــة، فإنــه يلتــزم مــن جانبــه بإلغــاء جميــع التعليمــات والمعامــالت 
القائمــة بالطريقــة المقبولــة للبنــك وذلــك قبــل إلغــاء الخدمــة كمــا يلتــزم 
بالتوجــه إلــى أقــرب فــرع للتعامــل مــع الموظــف المســؤول و /أو االتصــال 
للشــركات  اإللكترونيــة  البنكيــة  للخدمــة  المختــص  العمــالء   خدمــة  بمركــز 

عــن  االســتعالم  يمكنــه  كمــا   Corporate Digital Contact Center CIB
المصروفــات والخصومــات المطبقــة مــن قبل البنــك في هذه الحالــة (إن وجدت)، 

وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك في هذا الشأن.
ثالثا: العمليات المالية والتجارية:

١. جميــع العمليــات التــي يتــم اســتالمها قبــل الســاعة الثانيــة مســاء خــالل أيــام عمــل 
البنــك تكــون قابلــة للتنفيــذ فــي نفــس يــوم االســتالم، مــا لــم تحــدث مشــكلة مــا 
مثــل عــدم كفايــة الرصيــد. أمــا العمليــات المســتلمة بعــد الســاعة الثانيــة يتــم 

تنفيذها في اليوم التالي.
٢. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلب/النمــوذج بمعرفتــه الكاملــة وإدراكــه وموافقتــه 
و/أو  الضمــان  خطابــات  وشــروط  أحــكام  جميــع  علــى  والصريحــة  الكاملــة 
االعتمــادات المســتندية و/أو مســتندات التحصيــل التــي وضعهــا البنــك، وعلــى 

أي تعديالت أخرى ملحقة بها/إضافية/عليها مستقبال (المعامالت التجارية).
٣. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلــب بإدراكــه الكامــل أن كل المعلومــات المقدمــة 
فــي هــذا الطلــب تعتبــر معلومــات أوليــة وليســت بيانــات نهائيــة، فــي حيــن أن 
ــر فــي ســجالت  ــي تظه ــك والت ــاري المعتمــدة مــن البن ــل التج معامــالت التموي
(المعامــالت  ملزمــة  نهائيــة  قانونيــة  وثيقــة  تعتبــر  التــي  فقــط  هــي  البنــك 

التجارية).
ــر  ٤. جميــع االعتمــادات المســتندية المقدمــة للبنــك مــن خــالل تطبيــق التجــارة عب
اإلنترنــت للبنــك تخضــع لألعــراف والممارســات الموحــدة المعمــول بهــا فــي تاريــخ 

صدور/إصدار االعتماد المستندي (المعامالت التجارية).
٥. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلــب بعــدم مســئولية البنــك وبمســئوليته الكاملــة 
علــى أن البضائــع المطلوبــة لالســتيراد بموجــب خطابــات االعتمــاد المســتندي و/ 
او مســتندات التحصيــل المقــدم للبنــك مــن خــالل تطبيــق التجــارة عبــر اإلنترنــت 
للبنــك والتــي ســيتم شــحنها مــن بلــد المنشــأ لتلــك البضائــع/ أو مــن إحــدى مراكــز 
اإلنتــاج الرئيســية الخاصــة بالشــركة/ أو أحــد فروعهــا / أو مــن أحــد مراكــز البيــع 
الخاصــة بهــا، هــي بضائــع غيــر محظــور اســتيرادها مــن قبــل الحكومــة المعامــالت 

التجارية.
٦. يقــر العميــل بفهمــه التــام أن أي طلــب اصــدار اعتمــاد مســتندي جديــد أو مســتند 
تحصيــل جديــد او قبــول مســتند تحصيــل او أي تعديــالت علــى مــا ســبق لــن يتــم 
تنفيذهــا مــن قبــل البنــك حتــى يتســلم البنــك وثائــق االســتيراد (علــى ســبيل 
المثــال، فاتــورة مبدئيــة، فاتــورة أو أمــر شــراء). كمــا يجــب أن يتــم تســليم هــذه 
الوثائــق إلــى فــرع البنــك فــي نفــس يــوم إرســال التعليمــات إلــى البنــك مــن خــالل 

نظام التجارة عبر اإلنترنت للبنك (المعامالت التجارية).
٧. يصــرح العميــل البنــك بموجــب هــذا الطلــب فــي تجديــد ومــد صالحيــة خطابــات 
الضمــان المصــدر قبــل حلــول ميعــاد انتهائــه فــي حالــة رغبــة المســتفيدين أو 

رغبتكم دون الرجوع الينا (المعامالت التجارية).
٨. يقــر العميــل بإدراكــه أن ”التحصيــل المســتندي الخارجــي" للعمليــات الجديــدة لــن 
األصليــة  الوثائــق  البنــك  يتســلم  حتــى  البنــك  قبــل  مــن  تنفيــذه  يتــم 

(المعامالت/العمليات التجارية).
ــه اســتخدام تمويــل / خصــم اعتمــادات  ــه فــي حال ٩. يقــر العميــل بكامــل علمــه بان
التصديــر وكذلــك مســتندات التصديــر المقبولــة مــن المســتورد والمضمونــة مــن 
بنــك المســتورد بكامــل قيمتهــا او جــزء منهــا بــان يتــم التنــازل عنهــا لصالــح البنــك 

وليس له الحق في المطالبة بها.
والمدفوعــات  األمــوال  نقــل  عــن جميــع عمليــات  العميــل بمســئوليته  يقــر   .١٠
ألطــراف أخــرى والتــي يقــوم بإجرائهــا مــن خــالل الخدمــات اإللكترونيــة، وبــأن 
البنــك ال يكــون مســئوال عــن صحــة هــذه العمليــات مثــل (النقــد عبــر اإلنترنــت، 

الدفع اإللكتروني، خدمة اإلضافة المباشرة من خالل غرفة المقاصة اآللية).

١١. يتعهــد العميــل بالكشــف كتابة/كتابيــا عــن الغــرض مــن التحويــالت الســابق 
ذكرهــا مثــل (النقــد عبــر اإلنترنــت، الدفــع اإللكترونــي، خدمــة اإلضافــة المباشــرة 

من خالل غرفة المقاصة اآللية).
١٢. ينبغــي علــى العميــل الدائــن أال يصــدر أي تعليمــات إال بعــد موافقــة البنــك 
ــة  ــى األمر/التفويــض ذي الصل ــة فــي مصــر عل ــة المقاصــة اآللي ــن وغرف المدي
بهــذه التعليمــات، ويمكــن للبنــك الدائــن أن يطلــب مــن العميــل الدائــن أن 
يقــدم لــه هــذه األوامــر المعتمدة/هــذا التفويــض المعتمــد أو أي أدلــة أخــرى أو 
أي مراجــع تثبــت هــذه الموافقــة بشــرط أن تكــون مقبولــة لــدى بنــك الدائــن، 
وإال فإنــه يجــوز للبنــك الدائــن رفــض أداء التعليمــات (خدمــة اإلضافــة المباشــرة 

من خالل غرفة المقاصة اآللية).
ــه، ينبغــي علــى  ــة إصــدار تفويض/أمــر قابــل لإللغاء/يمكــن الرجــوع في ١٣. فــي حال
العميــل الدائــن االحتفــاظ برصيــد كافــي فــي حســاباته لتغطيــة أي عمليــات 
خصــم مباشــر يتــم إلغائها/الرجــوع فيهــا مــن قبــل العميــل المديــن، حيــث يقــوم 
البنــك بخصــم أي مــن حســابات الدائــن دون موافقــة مســبقة. ويكــون العميــل 
والبنــك  المدينيــن،  والعمــالء  الدائــن،  البنــك  أمــام  مســئوال  وحــده  الدائــن 
المديــن، وأي مــن األطــراف األخــرى (خدمــة الخصــم المباشــر مــن خــالل غرفــة 

المقاصة اآللية).
١٤. فــي حالــة تســوية المعامــالت بعملــة غيــر العملــة الخاصة بحســاب خصــم العميل، 
فــإن العميــل يوافــق علــى قيــام البنــك بتحويــل المبالــغ الموجــودة فــي حســاب 

العميل إلى العملة المطلوبة وفقا لسعر الصرف بالبنك في تاريخ التحويل.
١٥. بمجــرد أن يتســلم البنــك طلــب المعامــالت المقــدم مــن العميــل فيمــا يتعلــق 
بمنظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة، يقــوم البنــك بإرســال هــذه المعامــالت إلــى 
شــركة بنــوك مصــر عبــر ملفــات إلكترونيــة (خدمــة اإلضافــة المباشــرة مــن خــالل 

غرفة المقاصة اآللية).
١٦. تقتصــر مســئولية البنــك علــى إرســال البيانــات المشــار إليهــا، إلــى شــركة بنــوك 
مصــر لتنفيــذ المعامــالت المذكــورة. (خدمــة اإلضافــة المباشــرة مــن خــالل غرفــة 

المقاصة اآللية).
١٧. بنــك الدائــن ليــس مســئوال عــن صحــة ودقــة البيانــات أو المعامــالت المقدمــة 
مــن العميــل الدائــن فيمــا يتعلــق بخدمــة غرفــة المقاصــة اآلليــة فــي مصــر. وإذا 
الدائــن مســئوال  بنــك  يكــون  فلــن  البيانــات،  هــذه  عــدم صحــة  إثبــات  تــم 
عن/ملتزمــا ب تعويــض العميــل الدائــن عــن أيــة أخطــاء قــد تحــدث. ويكــون 
العميــل الدائــن مســئوال بشــكل كامــل عــن هــذه التعليمــات أمــام العميــل 
ــث، وال يتحمــل  ــن و/أو طــرف ثال ــك المدي ــن) و/أو بن ــن (العمــالء المديني المدي
البنــك الدائــن مســئولية أي التزامــات قــد تنتــج عــن تنفيــذ مثــل هــذه التعليمــات 

(خدمة اإلضافة المباشرة من خالل غرفة المقاصة اآللية).
١٨.يقــوم بنــك الدائــن بإضافــة المبالــغ التــي تــم خصمهــا مــن حســابات المدينيــن 
إلــى حســاب الدائــن، ويعتبــر البنــك أنــه قــد أوفــى بالتزاماتــه فــور إضافتــه هــذه 
غرفــة  خــالل  مــن  المباشــرة  اإلضافــة  (خدمــة  الدائــن.  إلــى حســاب  المبالــغ 

المقاصة اآللية).
هــذا  فــي  العميــل  قبــل  مــن  لــه  المقدمــة  البيانــات  جميــع  البنــك  ١٩.يعتبــر 
ــة تفويــض رســمي  ــة – بمثاب الصدد/الســياق – مــن خــالل الوســائل اإللكتروني
ثــم  ومــن  عليها/المذكــورة  المنصــوص  بالمبالــغ  العميــل  حســاب  لخصــم 
ــات المذكــورة.  ــوك وفقــا للبيان ــى حســابات المســتفيدين فــي البن اإلضافــة إل

(خدمه اإلضافة المباشرة)
٢٠. تقتصــر مســئولية البنــك علــى معالجــة البيانــات الــواردة، وال يتحمــل البنــك 
مســئولية تعويــض العميــل عــن أي أخطــاء قــد تحــدث نتيجــة عــدم صحــة او دقــة 

أي بيانات أو معلومات مقدمة من العميل.

٢١. يحــق لصاحــب الوثيقــة (الوثائــق) أو المفــوض عنــة قانونــا أن يســترد خــالل أيــام 
العمل الرسمية بالبنك وحتى الساعة ٢٩ ظهرا (الثانية عشر ظهرا) قيمة الوثيقة / 
الوثائــق التــي اشــتراها وفقــا للقيمــة االســتردادية المعلنــة مــن البنــك للوثيقــة 
فــي ذات يــوم االســترداد، علمــا بــأن الطلبــات التــي تقــدم للبنــك الســترداد 
قيمــة الوثيقــة / الوثائــق بعــد الســاعة ٢٩ ظهــرا (الثانيــة عشــر ظهرا)، يتم اســترداد 
قيمتهــا فــي يــوم العمــل التالــي وفقــا للقيمــة االســتردادية المعلنــة مــن البنــك 

للوثيقة في ذلك اليوم.
عنــد  الوديعــة  فــي  التصــرف  كيفيــة  عــن  تعليمــات  ذكــر  عــدم  حالــة  فــي   .٢٢
الشــروط  بنفــس  لمــدة مماثلــة  تلقائيــا  الوديعــة ســتجدد  فــان  االســتحقاق 

وبسعر العائد المعلن من البنك على الودائع عند التجديد.
ــر فــي  ــأي تغيي ــا أو مــن خــالل القنــوات المعتمــدة ب ــغ للبنــك كتابي ٢٣. يجــب أن يبل
التعليمــات المتعلقــة بالوديعــة قبــل ٤٨ ســاعة علــى األقــل مــن تاريــخ اســتحقاق 

الوديعة.
٢٤. فــي حالــة طلبكــم ســحب أي مبلــغ كلــي او جزئــي مــن الوديعــة قبــل تاريــخ 
االســتحقاق فيحــق للبنــك أن يخصــم عمولــة الكســر المترتبــة علــى هــذا الســحب 

طبقا للشروط والقواعد المحددة بواسطة البنك في تاريخ طلب السحب.
٢٥. فــي حالــة طلــب تجديــد الوديعــة لمــدة أو لمــدد أخــري فســيتم منــح ســعر العائــد 

الساري بالبنك في تاريخ التجديد.
٢٦. يبــدأ تاريــخ ســريان احتســاب العائــد للودائــع التــي يتــم ربطهــا مــن ايداعــات نقديــة 

طبقا للنظام المعمول به بالبنك.
٢٧. ال يتــم إلغــاء الشــيك المصرفــي إال بتقديــم أصــل الشــيك بمعرفــة العميــل 
(طالــب اإلصــدار) أو بموافقــة المســتفيد الكتابيــة وفقــا للصيغــة المقبولــة 

شكال ومضمونا من البنك وتقديم أي منهما ألي فرع من فروع البنك.
٢٨. تطبــق الشــروط واألحــكام الخاصــة بــوزارة الماليــة عنــد شــراء أو بيــع أذون الخزانــة 
ــك  ــة تل ــى كاف ــا عل ــا واطالعن ــر بعلمن ــة ونق / التقــدم لعطــاءات ســندات الخزان
الشــروط واألحــكام وأننــا قبلنــا التنفيــذ وفقــا لهــا دون أي مســؤولية أو أي خطــر 
علــى البنــك فــي هــذا الشــأن حيــث أنــه مجــرد مفــوض عنــا فــي تنفيــذ رغبتنــا 

في شراء أو بيع اذون الخزانة الموضحة بهذا الطلب.
ــاه  ــى حســابنا طرفكــم الموضــح أدن ــل بموجــب هــذا بالخصــم عل ٢٩. يصــرح العمي
بالقيمــة الحاليــة لمــا يتــم قبولــه مــن العطــاء المقــدم منــا وكــذا كافــة عموالتكــم 
ومصاريفكــم فــي هــذا الشــأن كمــا نرجــو إضافــة القيمــة االســمية لــألذون بعــد 

خصم الضرائب المستحقة في تاريخ استحقاقها لذات الحساب المذكور.
٣٠. يصــرح العميــل بموجــب هــذا بالخصــم علــى حســابنا طرفكــم المذكــور بالطلــب 
بالقيمــة الحاليــة وكــذا كافــة عموالتكــم ومصاريفكــم فــي هــذا الشــأن كمــا نرجــو 
أضافــة القيمــة اإلســمية للســند فــي تاريــخ اســتحقاقها وكذلــك خصــم الضرائــب 

المستحقة لكل كوبون لذات الحساب المذكور.
ــا بشــركة  ــب يحتفــظ به ــة موضــع هــذا الطل ــل أن ســندات الخزان ٣١. يتفهــم العمي
مصــر المقاصــة لإليــداع والقيــد المركــزي نظــرا ألنهــا الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عن حفظ سندات الخزانة.
٣٢. يجــب علــى العميــل إرســال / تعديــل / الغــاء طلــب ســندات الخزانــة الــي البنــك 
قبــل الموعــد المحــدد مــن طــرف البنــك المركــزي المصــري إلغــالق العطــاء 

بمدة ال تقل عن ساعتين.
٣٣. يجــب علــى العميــل إرســال / تعديــل / إلغــاء طلــب أذون الخزانــة للســوق األولــي 
الــي البنــك قبــل الموعــد المحــدد مــن طــرف البنــك المركــزي المصــري إلغــالق 

العطاء بمدة ال تقل عن يوم عمل.

رابعا: المسؤوليات األمنية للعميل:
ــة  ــة ألي تعليمــات أمني ــان باإلضاف ــر األم ــة معايي ــزام بكاف ــل بااللت ــد العمي ١. يتعه
بجميــع  وااللتــزام  االطــالع  العميــل  علــى  فيجــب  البنــك.  مــن  صــادرة  أخــرى 
التعليمــات األمنيــة المعلنة/المنشــورة علــى القنــوات اإللكترونيــة أو علــى الموقــع 
الرســمي للبنــك. كمــا يتعهــد العميــل بإعــداد وصيانــة ومراجعــة بانتظــام أي تدابيــر 
أمنيــة أخــرى الزمــة للحفــاظ علــى الممارســة الجيــدة لمســتخدم الحاســب اآللــي. 
ويتعهــد العميــل أيضــا باتخــاذ التدابيــر الالزمة/اإلجــراءات الضروريــة للحفــاظ علــى 
المعلومــات الخاصــة بــه. حيــث يعتبــر العميــل مســئوال عــن التأكــد مــن مســتوى 
ــه، وعــن نقــل الرســائل  ــي وأجهــزة االتصــال الخاصــة ب أمــان نظــام الحاســب اآلل

بأمان إلى البنك.
٢. يجــب علــي العميــل عــدم االفصــاح عــن كلمــة الســر او اســم المســتخدم، أو أي 
مــن وســائل تأكيــد الشــخصية  الخاصــة بالخدمــات اإللكترونيــة ألي شــخص وألي 
ســبب كان، بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك. وفــي حالــة حصــول أي طــرف اخــر 
علــى أي منهــم، يعتبــر ذلــك تصريــح ا مــن العميــل لهــذا الشــخص باســتخدام 
والمســئوليات  المخاطــر  التبعــات  لكافــة  تحملــه  مــن  يتبعــه  ومــا  حســاباته 
والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك. وال يحــق للعميــل 
أن يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــالت إال فــي حالــة ثبــوت 

إهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات
٣. يتحمــل العميــل مســئولية االلتــزام بالتدابيــر األمنيــة الخاصــة بالطريقــة المعتمــدة 
تــم  وذلــك عــن طريــق االحتفــاظ بســرية األكــواد فــي جميــع األوقــات. كمــا 
تحديدهــا بواســطة العميــل صاحــب االمتيــازات المحــددة وفقــا للقواعــد المحــددة 

من قبل العميل.
٤. تنحصــر التزامــات البنــك فــي تنفيــذ التعليمــات الصــادرة مــن العميــل بعــد قبولهــا 
ــات  ــك مســئوال فــي حــال عــدم صحــة أو دقــة البيان ــك، وال يكــون البن مــن البن
المقدمــة مــن العميــل. وال يلتــزم البنــك بتقديــم أي تعويــض نتيجــة لعــدم صحــة 
تاريــخ  إلغــاء أو تعديــل أي معاملــة بعــد  البيانــات. وال يحــق للعميــل  أو دقــة 

االستحقاق الخاص بها.
٥. الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة متاحــة طــوال أيــام االســبوع وفــي حالــة الصيانــة او 
انقطــاع الخدمــة المخططــة ســوف يتــم ابــالغ العميل عبر الوســيلة المناســبة. حيث 
ينبغــي علــى البنــك أن يبــذل جهــدا معقوال/مقبــوال لتوفيــر الخدمــة. ومــع ذلــك، لن 
ــك  ــم كل أو بعــض خدمــات البن ــك مســئوال عــن أي فشــل فــي تقدي يكــون البن
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت ألي ســبب يقــع خــارج نطــاق ســيطرته، بمــا فــي ذلك على 
وجــه الخصــوص أي تعليق/انقطــاع للخدمــة ألغــراض الصيانــة أو لتحديث/تطويــر 

أنظمة البنك أو أي أنظمة أخرى يستخدمها البنك لتقديم الخدمة.
خامسا: مسؤوليات البنك:

١.  يحق للبنك أن يقوم بإيقاف إحدى أو كل خدمات البنك اإللكترونية،.
٢.  يجــب أن يتخــذ البنــك جميــع االحتياطــات األمنيــة الالزمــة لضمــان ســرية بيانــات 

العمالء.
٣.  فــي حالــة وجــود استفســارات أو شــكاوى يجــب علــى العميــل االتصــال بممثلــي 
خدمــة عمــالء البنــك أو بفريــق إدارة النقد(إحــدى خدمــات مجموعــة المعامــالت 
ــرد علــى العميــل علــى وجــه الســرعة وفــي الوقــت  العالميــة). ويلتــزم البنــك بال

المناسب من خالل الوسيلة التي يراها البنك مناسبة.
٤.  يحتفــظ البنــك بحقــه فــي جميــع األوقــات وفقــا لتقديــره ورغبتــه فــي إضافــة أو 
ومميزات/ســمات/خصائص  والرســوم  واألحــكام  الشــروط  تعديــل  أو  تغييــر 
أو  تغييــرات  أي  وتعتبــر  مســبقا.  العميــل  إخطــار  إلــى  الحاجــة  دون  الخدمــة 

تعديالت من هذا القبيل نافذة وملزمة للعميل.

٥.  يحــق للبنــك -وفقــا لســلطته التقديريــة -أن يوقــف أو يقــوم بوقــف أو ســحب 
أو قصر جزء أو كل الخدمة لحماية العميل، على أن يتم إخطار العميل بذلك.

٦.  ال يتــم تنفيــذ عمليــات التحويــل الخارجيــة لحســابات لــدى بنــوك أخــرى، إال مــن 
خالل رمز أمان طبقا التفاقية الرموز.

ــذ المعامــالت نتيجــة ظــروف  ــر فــي تنفي ــر البنــك مســؤوال عــن أي تأخي ٧.  ال يعتب
خارجــة عــن إرادتــه، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، انقطــاع التيــار الكهربائــي، أو 
األخطــاء الناتجــة عــن أعطــال فــي أنظمــة الحاســب اآللــي أو شــبكات االتصــاالت، 
أو  اإللكترونيــة  المدفوعــات  شــبكات  قبــل  مــن  المعامــالت  تعطل/تأخــر  أو 

البنوك المراسلة أو المستقبلة.
٨.  ال يعتبــر البنــك مســئوال عــن أيــة أخطــاء غيــر متعمــدة ناتجــة عــن ســوء تصــرف 

غير متعمد.
اعتبــاره طرفــا فــي حالــة وجــود أي مــن  يتــم  البنــك مســئوال وال  ٩.  ال يكــون 

المنازعات التي قد تنشأ بين العميل وأي من األطراف األخرى.
١٠. يحــق للبنــك – فــي أي وقــت – أن يقــوم بتســوية الديــون أو المبالــغ المســتحقة 

على العميل بخصمها من حسابات العميل.
١١. يصــرح للبنــك بالكشــف عــن البيانــات وتقديــم المســتندات الخاصــة بهــذه 

الودائع عند اتخاذه اإلجراءات القانونية ضدنا.
ــه أو  ــه أو مراســليه أو وكالئ ــك باســتخدام فروع ــل يقــوم البن ــراء التحوي ــد اج ١٢. عن
وســطائه وعليــه لــن يتحمــل البنــك أي أخطــاء قــد تنشــأ مــن هــذه األطــراف عــن 
تأخيــر التنفيــذ أو مصاريــف أو خصومــات أو فشــل فــي اجــراء وتنفيــذ التحويــل 
ــد ينشــأ  ــر ق ــك أي أخطــاء فــي اســم المســتفيد أو أي تأخي ــا ال يتحمــل البن كم
بســبب حــروب معلنــة أو غيــر معلنــة أو ثــورة أو عصيــان مســلح أو أي منــع 
بســبب قوانيــن أو أحــكام قمــع أو تحكــم مــن الســلطة العامــة أو مــن حكومــة 
محليــة أو خارجيــة أو أي تأخيــر ينشــأ قــد يحــدث نتيجــة لمحاولــة تدبيــر عملــة 

التحويل.
١٣. يحــق للبنــك رفــض طلــب لشــراء اذون الخزانــة بســبب عــدم توافــر المبلــغ 
المقــدم للعطــاء )القيمــة الحاليــة + العمــوالت + المصاريــف( فــي حســابكم 

المذكور في الطلب.
سادسا: منح الترخيص لدخول ال موقع اإللكتروني للبنك التجاري الدولي:

١. يعتبــر الموقــع المرخــص والمــواد المتعلقــة بــه وحقــوق الطبــع وبــراءات االختــراع 
واألسرار التجارية وأية حقوق ملكية أخري مملوكة ملكية خاصة بالبنك.

٢. يتعهــد العميــل بتعويــض البنــك عــن أي تلــف أو خســارة ســواء المباشــرة أو الغيــر 
ــا  ــع المرخــص بم ــن ســوء اســتخدام أو نشــر الموق ــج ع ــد تنت ــي ق مباشــرة، والت

يخالف الشروط واألحكام المذكورة بهذا النموذج.
٣. يتعهد العميل بعدم طبع أو إصدار موقع مماثل للموقع المرخص به او ان يســمح 

بالمثل عن معرفة مسبقة منة بدون الموافقة الكتابية المسبقة من البنك.

ــل بعــدم الكشــف عــن المــواد الخاصــة بموقــع البنــك المرخــص /  ٤. يتعهــد العمي
الرسمي ألي طرف ثالث غير موظفي العميل عند حاجتهم لذلك.

٥. يتعهــد العميــل بــأن يســتخدم موقــع البنــك المرخــص وفقــا للرخصــة الممنوحــة 
كمــا هــو مبيــن فــي هــذا النمــوذج، وأن يضمــن التــزام موظفيــه الكامــل بالقواعــد 

واإلجراءات المنصوص عليها بهذا النموذج.
سابعا: الرسوم:

تنفيــذ  رســوم  بخصــم  فيــه  رجعــة  نهائــي/ال  بشــكل  البنــك  العميــل  يفــوض 
المعامــالت والخدمــات مــن حســابات العميــل لــدى البنــك (ســواء بالجنيــه المصــري 
ــه). كمــا يقــر العميــل بقبولــه أي تغييــر قــد يطــرأ علــى تعريفــة رســوم  أو بمــا يعادل

البنك القابلة للتغيير من وقت آلخر.
ثامنا: شروط اإللغاء:

يحــق للبنــك إنهــاء الخدمــة المذكــورة، وبــدون إبــداء أســباب وفــي أي وقــت، علــى أن 
يتــم إخطــار العميــل كتابــة قبــل اإلنهــاء ب ٢١ يــوم علــى األقــل. علــى انــه يؤخــذ فــي 

االعتبار انه لن يؤثر اإلنهاء على أية حقوق ألي من األطراف حتى تاريخ اإلنهاء.
تاسعا: صحة العقد:

يعــد هــذا النمــوذج صالحــا لمــدة ســنة واحــدة اعتبــارا مــن تاريــخ التوقيــع، ويتــم 
تجديدهــا تلقائيــا لفتــرة أخــرى، كمــا يحــق لــكال الطرفيــن إلغــاء العقــد فــي أي وقت عن 

طريق إخطار الطرف اآلخر كتابيا بفترة ال تقل عن ٢١ يوما قبل إلغاء العقد.
عاشرا: القانون الحاكم والسلطة القضائية:

تخضــع هــذه االتفاقيــة ألحــكام القانــون المصــري وأي نــزاع أو خــالف قــد ينشــأ 
بخصــوص تنفيــذ أو تطبيــق أو تفســير هــذا االتفــاق أو يتولــد عنــه يتــم تســويته 

والفصل فيه عن طريق محاكم الجيزة بكافة درجاته.
بيــن  االختــالف  حالــة  العربيــة واإلنجليزيــة وفــي  باللغتيــن  الطلــب  تحــرر هــذا   .١

النصين يعتد بنص اللغة العربية.
إحدى عشر: الظروف واألحداث غير المتوقعة:

١. ال يتحمــل أطــراف هــذا االتفــاق مســئولية أي إخــالل ينتــج عنــه تأخيــر أو عــدم 
تنفيــذ أي مــن االلتزامــات الــواردة بهــذا النمــوذج، والــذي ينتــج عــن قــوة قاهــرة أو 

ظروف غير متوقعة ال يمكن التنبؤ بها.
٢. ينبغــي علــى الطــرف الــذي تأخــر عــن أداء أي مــن مســئولياته أو لــم يؤدهــا بســبب 
ــام مــن تاريــخ  ــة قــوة قاهــرة، أن يخطــر الطــرف اآلخــر فــي غضــون ســبعة أي حال
حــدوث حالــة القــوة القاهــرة. حيــث يعتبــر الطــرف المقصــر متنــازال عــن حقــه فــي 

دفع تهمة التقصير عنه إذا لم يخطر الطرف اآلخر خالل الفترة المذكورة.
٣. ال يحــق ألي طــرف مقاضــاة الطــرف األخــر المخــل بالتزامــه نتيجــة لحــدوث حالــة 
مــن الحــاالت الناتجــة عــن القــوة القاهــرة، وال يعتبــر هــذا التأخيــر أو اإلخــالل خــرق 

لشروط وأحكام هذا النموذج.



يتعلــق بمنتجــات التجــارة الدوليــة مــن اعتمــادات اســتيراد وتصديــر ومســتندات 
الشحن برسم التحصيل استيراد وتصدير وخطابات الضمان الكترونيا.

٢٤ . المــواد: تعنــي أي مســتخدم أو وثائــق أو تعليمــات مقدمــة مــن البنــك إلــى 
المرخــص،  للموقــع  األمنيــة  المواصفــات  العمليــات،  بخصــوص  العميــل 
باإلضافــة إلــى أيــة عمليــات ذات صلــة، بحيــث يتــم تعديــل تلــك المــواد بصــورة 

كلية أو جزئية من وقت ألخر باي شكل او وسيلة.
ــذي يحــدث خــارج  ــر متوقــع ال ــي الحــدث أو الظــرف الغي ٢٥ . القــوة القاهــرة: وتعن
نطــاق ســيطرة الطــرف المتضــرر أو المضــرور، والــذي ال يمكــن تفاديــه بالطــرق 
ــه  ــر أداء التزامــات هــذا الطــرف أو عــدم قدرت ــى تأخي ــؤدي إل ــذي ي ــادة وال المعت
ــي  ــة، أو عــدم كفــاءة األداء الكل ــة أو جزئي ــه ســواء بصــورة كلي ــى أداء التزامات عل
والجزئــي لتلــك االلتزامــات، وتشــمل الظــروف الغيــر متوقعــة علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر األحــداث التــي تقــع نتيجــة اعمــال الشــغب، عصيــان مدنــي، 
ــه، او أي اغــالق ألي ظــرف ال يمكــن  ــان مســلح، الحــروب، اعمــال ارهابي عصي

السيطرة عليه.
ثانيا: مسؤوليات العميل:

١. يعتبــر أي تعامــل علــى الحســابات الخاصــة بالعميــل باســتخدام وســيلة التوثيــق 
المعتمــدة تعليمــات صــادرة مــن العميــل وتعتبــر حجــة فــي اإلثبــات، وال يحــق بــأي 
حــال مــن األحــوال االعتــراض عليهــا أو الدفــع بعــدم صالحيتهــا وتعتبــر بمثابــة 

تعليمات موقعة بتوقيع العميل المعتمد
٢. لتفاصيــل االشــتراك فــي الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة ألول مــرة أو وقــف 
الخدمــة أو إعــادة تشــغيلها برجــاء الرجــوع للموقــع الرســمي للبنــك أو التواصــل مــع 

مدير الحساب الخاص بك.
ــة  ــة المعلن ــح والتعليمــات األمني ــزام بالنصائ ــل االطــالع وااللت ــي العمي ٣. يجــب عل
علــى القنــوات اإللكترونيــة أو علــى الموقــع الرســمي للبنــك وبــأي تغييــرات قــد 
تطــرأ علــى هــذه النصائــح والتعليمــات األمنيــة فــي المســتقبل والموافقــة عليهــا، 

وتكون هذه الموافقة ملزمة قانونا.
٤. يتعهد العميل بالحفاظ علي سرية الطريقة المعتمدة.

٥. فــي حالــة اســتخدام العميــل للتوقيــع الرقمــي، فــإن اتفــاق التوقيــع الرقمــي 
ــي  ــة يخل ــوات اإللكتروني ــر ( OTP ) واســتخدام أنظمــة القن (الرقــم الســري المتغي
مســئولية البنــك عــن تأخير/عــدم تنفيــذ أي مــن تلــك العمليــات نتيجــة الخلــل فــي 
النظــام الخــاص بالبنــك أو أي ســبب آخــر مــن جانــب العميــل او مــن جانــب البنــك 
وال يحــق للعميــل الرجــوع علــي البنــك بــاي حــال مــن األحــوال نتيجــة لذلــك وذلــك 
طــوال ســريان اتفــاق التوقيــع الرقمــي الرقــم الســري المتغيــر( OTP ) وكــذا بعــد 
انتهائــه ألي ســبب مــن األســباب وان  البنــك لــن يتحمــل ايــة مســئولية بالنســبة 
لجميــع أنــواع الدعــاوي و/او اإلجــراءات و/او المطالبــات و/او المطالبــات و/او ايــة 

نفقات قد تنشأ.
ــرور. ويقــوم  ــة م ــا بكلم ــت مؤمن ــر اإلنترن ــة عب ــى الخدمــات المصرفي ٦. الدخــول إل
ــه الســتخدامه الحصــري. كمــا ينبغــي علــى  العميــل بإنشــاء كلمــة مــرور خاصــة ب
العميــل تســجيل كلمــة المــرور الخاصــة بــه علــى مســئوليته الخاصــة، وأن يحافــظ 
علــى ســريتها وفقــا لمتطلبــات أمــن المعلومــات. وينبغــي علــى العميــل أال 

يكشف كلمة المرور الخاصة به ألي شخص آخر.
٧. ينبغــي علــى العميــل أن يتصــل فــورا بالبنــك، إذا مــا ظهــر لــه أن شــخصا مــا أمكنــه 
الوصــول إلــى التفاصيــل األمنيــة الخاصــة بــه، كمــا أن البنــك لــن يكــون مســئوال 
بــأي شــكل مــن األشــكال عــن أي تعليمــات او معامــالت ماليــة أو غيــر ماليــة 

تمت باستخدام كلمة السر الخاصة بالعمالء من قبل شخص آخر.
٨. يتعهــد العميــل بإخطــار البنــك كتــاب ة بــأي تغييــرات قــد تطــرأ على المســتخدمين/ 
المخــول لهــم بالتوقيــع عــن العميــل، علــى أن يتــم تســليم اإلخطــار الكتابــي 

للبنك.
٩. يلتــزم العميــل بإخطــار البنــك مباشــرة بــأي تعليمــات قــد تصــدر مــن أي شــخص 

غير مسموح له او مشتبه فيه بالدخول على الحسابات الخاصة بالعميل.
ــع ووافــق علــى  ــه قــد اطل ــة( بأن ــد اســتخدام )الخدمــة اإللكتروني ١٠. يقــر العميــل عن
جميع الشروط الواردة بهذا سواء باللغة (www.cibeg.com) الطلب أو تلك التي 
تظهــر علــى الموقــع الرســمي الخــاص بالبنــك العربيــة أو اإلنجليزيــة و التــي قــد 
تتغيــر فــي المســتقبل، و يقــر العميــل بمســئوليته الكاملــة عــن متابعــة البنــود و 
الشــروط و التعليمــات األمنيــة التــي تظهــر علــى الموقــع الرســمي الخــاص 
بالبنــك فــي أي وقــت يســتخدم فيــه أي مــن الخدمــات اإللكترونيــة الخاصــة 

بالبنك.
ــن يكــون مســئوال عــن  ١١. يوافــق العميــل بموجــب هــذا الطلــب علــى أن البنــك ل
تنفيــذ أي تعليمــات وفقــا لهــذا الطلــب إال فــي حالــة وجــود رصيــد كافــي فــي 
الحســاب المذكــور بطلــب العميــل وان يكــون الطلــب مقبــول شــكال ومضمونــا 

من جانب البنك.
١٢. يتعهد العميل بكتابة الغرض من أية عملية تحويل.

١٣. يجــب أن يلتــزم العميــل عنــد إنشــائه ملــف المدفوعــات بصيغــة ملفــات البنــك ،  
والتي تكون متوفرة عند الطلب.

ــك خاضعــة تمامــا لموافقــة  ــع التعليمــات المقدمــة للبن ١٤. ينبغــي أن تكــون جمي
البنــك، ولجميــع الممارســات المصرفيــة واإلجــراءات التــي تنظــم تنفيذهــا. كمــا 
ينبغــي أن تكــون هــذه اإلجــراءات خاضعــة لجميــع الشــروط واألحــكام المذكــورة 

في نماذج الطلبات الصادرة من البنك.
١٥. يقــر العميــل بأنــه عنــد إرســال البنــك أي بيانــات مــن خــالل أي وســيلة إلكترونيــة  
وفقــا لطلــب العميل-تقــع المســئولية علــى عاتــق العميــل للحفــاظ علــى ســرية 
هــذه البيانــات. وال يتحمــل البنــك مســئولية أي تســرب لهــذه البيانــات أو عــدم 
عــن ســيطرة  الخارجــة  األســباب  مــن  للبيانــات ألي ســبب  العميــل  اســتالم 
البنكويتــم خصــم رســوم الخدمــة مــن حســابات العميــل وال يجــوز للعميــل 

المطالبة بأي تعويض.
ــزم البنــك  ١٦. يحــق للعميــل طلــب إلغــاء أي مــن الخدمــات المذكــورة ســابقا، ويلت
بذلــك ولكــن بعــد الدفــع الكامــل لجميــع الرســوم والمصروفــات المتعلقــة 

بالجوانب المالية للخدمة.
١٧. يقــر العميــل بــأن جميــع القواعــد واألنظمــة المعمــول بهــا فــي البنــك المركــزي 
ملزمــة وقابلــة للتنفيــذ، وال يتــم تنفيــذ أي معامــالت قــد تــؤدى إلــى خــرق أي 

من هذه القواعد أو اللوائح المشار إليها.
ــه  ــى أن أي معلومــة يتلقاهــا بواســطة خدمــة رســائل التنبي ــل عل ١٨. يوافــق العمي

النصية القصيرة هي إلعالمه فقط.
١٩. يقــر العميــل بتحمــل المســئولية الكاملــة، وعــدم تحمــل البنــك أيــة مســئولية عــن 
أي ضــرر قــد ينتــج عــن الدعــاوى أو الشــكاوى أو الخســائر أو األضــرار أو التكاليــف 
ــة تقديمــه خدمــة  ــك نتيج ــا البن ــي يتكبده ــا والت ــت طبيعته ــا كان ــات أي أو النفق

رسائل التنبيه النصية القصيرة للعميل.
٢٠. يقــر العميــل بأنــه المالــك الوحيــد لخــط الهاتــف المحمــول والبريــد اإللكترونــي 
المســجلين لــدى البنــك، كمــا يقــر باحتفاظــه بهاتفــه المحمول في جميــع األوقات 
وبأنــه يقــع تحــت مســئوليته الشــخصية، كمــا ينبغــي عليــه أيضــا أن يتجنــب 
فقدانــه. ويقــر العميــل بــأن البنــك ال يتحمــل أي مســئولية عــن قــراءة أو عــرض أو 
ســرقة أي معلومــات خاصــة بــه عــن طريــق الهاتــف المحمــول أو عــن طريــق أي 

وسيلة أخرى تتيح الوصول إلى الحسابات أو المعلومات المتعلقة به.
٢١. ينبغــى علــى العميــل إخطــار البنــك كتابيــا علــى الفــور إذا مــا تمــت ســرقة هاتفــه 

المحمول أو إذا ما قام بتغيير رقمه.

التجاري الدولي -مصر الخدمات المصرفية اإللكترونية للشركات من  البنك  يقدم 
أرصدتهم،  على  االطالع  للعمالء  يمكن  حيث  للبنك،  اإللكتروني  الموقع  خالل 
والقيام بالتحويالت النقدية إلى حسابات داخل أو خارج البنك، كما يمكنهم إبرام 
معامالت الخصم المباشر، ومعامالت التسوية والتجارة الدولية من خالل الموقع 
اإللكتروني للبنك. وحيث يرغب العميل ويطلب االشتراك في هذه الخدمات من 

خالل البنك التجاري الدولي – مصر

يكون بناء على هذا الطلب قد وافق على الشروط واألحكام الواردة بهذا النموذج 
ومرفقاته، كما يلي:

أوال: التعريفات:

في هذا النموذج، يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة أمام كل منها 
ما لم يقتضي السياق خالف ذلك.

١. البنــك: يعنــى البنــك التجــاري الدولــي (مصر)ســجل تجــاري اســتثمار القاهــرة رقــم 
٦٢٨٩٦ – العنوان ٩٢ شارع الجيزة بالجيزة

٢. الطريقــة المعتمــدة: وتعنــي الطريقــة المعتمــدة للتحقــق مــن هويــة العميــل و / 
أو أي مــن الموظفيــن المخــول لهــم مــن قبــل العميــل ، مــع التزامهــم بالحفــاظ 
علــى ســرية المعلومــات، وذلــك حتــى يتمكــن أي مــن العميــل أو األشــخاص 
المخــول لهــم الدخــول علــى أي مــن حســاباته او اســتخدام أيــا مــن الخدمــات 
االلكترونيــة، وتعتبــر مســئولية العميــل وحــده دون غيــره قيــام الموظفيــن / 

األشخاص المخولين فقط باستخدامه.
:CBE ٣. تعنى البنك المركزي المصري

٤. منظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى منظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة 
ــة  ــادل كل المعامــالت المالي للخصــم المباشــر واإلضافــة المباشــرة، الخاصــة بتب

لعمالء البنك من الشركات أو األفراد.
٥. خدمــة االنترنــت البنكيــة للشــركات (خدمــات النقــد عبــر االنترنــت مــن البنــك 
التجــاري الدولــي): تعنــى الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة المقدمــة مــن البنــك مــن 
البنــك  يتيــح لعمــالء  الــذي  اإلنترنــت  للبنــك علــى  االلكترونــي  الموقــع  خــالل 
ــة  ــال ال الحصــر، االطــالع علــى حســاباتهم البنكي خدمــات منهــا علــى ســبيل المث
والتحويــل النقــدي لحســابات أخــرى خاصــة بالشــركة (العميــل) أو إلــى أي حســاب 

بنكي داخل أو خارج البنك.
٦. خدمــة التجــارة اإللكترونيــة للشــركات (خدمــات التجــارة عبــر االنترنــت مــن البنــك 
ــك تقــدم حــل ألنشــطة التجــارة  ــي): هــي خدمــة مقدمــة مــن البن التجــاري الدول
الدوليــة، وهــو نظــام تجــارى آلــي يســمح للمســتخدم بتنفيــذ واســتالم معامــالت 
تجاريــة دوليــة فــي وقــت قياســي مــن خــالل التواصــل المباشــر مــع البنــك عبــر 

شبكة اإلنترنت.
٧. خدمــة اإلنترنــت البنكيــة للشــركات (خدمــة المدفوعــات اإللكترونيــة / خدمــة 
تحويــل المرتبــات إلكترونيــا): تعنــى الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة التــي يقدمهــا 
البنــك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالبنــك، بحيــث يمكــن لعمــالء 
البنــك أن يحولــوا األمــوال ســواء تحويــالت داخليــة أو خارجيــة (خدمــات الدفــع 
التحويــالت  طريــق  عــن  ســواء  الرواتــب  ملفــات  تحميــل  أو   / و  اإللكترونــي)، 

الداخلية أو الخارجية)دفع المرتبات إلكترونيا.
٨. خدمــات غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى الخدمــات المقدمــة مــن البنــك 
وفقــا لنظــام غرفــة المقاصــة اآلليــة المصرية/فــي مصــر والــذي وافــق العميــل 

على االنضمام إليه طبقا لما ورد بالبند ( ٤ )
٩. دليــل قواعــد غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى الدليــل القواعــد الــذي 
أصدرتــه غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة والــذي يشــمل القواعــد الحاكمــة وبنــود 
نظــام غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة والتــي تخضــع للتعديــل مــن وقــت آلخــر 

مــن قبــل غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة، وتمثــل التعليمــات جــزء ال يتجــزأ مــن 
هذا النموذج.

١٠. بنك الدائن: تعنى البنك التجاري الدولي (مصر).
التــي  المدينــة  بالحســابات  المحتفظــة  البنك/البنــوك  تعنــى  المديــن:  بنــك   .١١

ستخصم وفقا لخدمات غرفة المقاصة اآللية المصرية.
غرفــة  خدمــات  فــي  المشــترك  الدائــن  البنــك  عميــل  هــو  الدائــن:  العميــل   .١٢

المقاصة اآللية المصرية.
علــى  بالخصــم  الدائــن  بنــك  قــام  الذيــن  المدينيــن  تعنــى  المديــن:  العميــل   .١٣
حســاباتهم لــدى بنــوك المديــن طبقــا للتعليمــات الممنوحــة مــن العميــل الدائــن 

وذلك من خالل خدمات غرفة المقاصة.
١٤. حســاب العميــل الدائــن: تعنــى الحســاب الــذي يتــم فتحــه مــن قبــل العميــل 
الدائــن فــي البنــك الدائــن، إلجــراء كافــة معامــالت الخصــم واإلضافــة التــي 

تطلبها خدمات غرفة المقاصة اآللية المصرية عليه
ــل  ــب أو تعليمــات يتســلمه البنــك مــن العمي ــى أي طل ــل: تعن ١٥. تعليمــات العمي
باســتخدام  للشــركات  اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــة  تطبيــق  خــالل  مــن 
الطريقــة المعتمــدة ويتحمــل العميــل تبعيــة اأي عمليــات يتــم اجرائهــا عــن طريــق 

الخدمة المصرفية اإللكترونية أدنى مسئولية على البنك.
١٦. عمليــة الخصــم: تعنــى التحصيــل مــن خــالل هــذه الخدمــة حيــث يقــوم بنــك 
ــة  ــن مــن خــالل منظومــة غرف ــن بالخصــم مــن حســابات المديني ــل الدائ العمي
وتحصيلهــا  الدائــن  للعميــل  المســتحقة  بالقيــم  المصريــة  اآلليــة  المقاصــة 

وإضافتها لحساب العميل الدائن وفقا ألحكام هذا الطلب.
١٧. تعليمــات العميــل الدائــن: تعنــى تعليمــات تحصيــل أصدرهــا العميــل الدائــن 
بنــك  لــدى  المدينيــن  حســابات  مــن  ليخصمهــا  الدائــن  بنــك  إلــى  وأرســلها 
المدينيــن، ومثــل هــذه التعليمــات يصدرهــا العميــل الدائــن مــن خــالل منظومــة 
غرفــة المقاصــة اآلليــة ويوقــع عليهــا إلكترونيــا و/أو يتــم المصادقــة عليهــا 
ــن  ــات المدي ــل هــذه التعليمــات بيان باســتخدام وســيلة المصادقــة، وتحــدد مث

كما هو مطلوب
ــح  ــن لصال ــل المدي ــذي يقدمــه العمي ــوب ال ــر المكت ــر الخصــم المباشــر: األم ١٨. أم
بنــك العميــل الدائــن (مــزود الخدمــة للدائنيــن)، وبموجبــه يخصــم العميــل الدائــن 
القيمــة المســتحقة مــن الحســابات المصرفيــة للعميــل المديــن طبقــا للقواعــد 

المذكورة في األمر.
١٩. التوقيــع الرقمــي (الرمــز) يعنــى جهــاز التوثيــق المســتخدم فــي توقيــع معامــالت 
القانونــي) والمخــزن فــي صــورة رمــز والخاضــع  الرقمــي  (التوقيــع  التحويــل 

لشروط وأحكام تطبيق الشهادة اإللكترونية.
٢٠. الرقــم الســري المتغيــر (OTP): أجهــزة او تطبيقــات الرقــم الســري المتغيــر هــي 
عبــارة عــن أجهــزة مصادقــة  ديناميكيــة غيــر متصلــة باإلنترنــت تســتخدم ألنشــاء 
كلمــات ســر لمــدة محــدودة وقصيــرة. أجهــزة الرقــم الســري المتغيــر تســتخدم 

لتحسين أمن عملية المصادقة، ولحماية سالمة حساب المستخدم.
٢١ . خدمــة رســائل التنبيــه النصيــة القصيــرة: رســائل التنبيــه النصيــة القصيــرة هــي 
خدمــة إلخطــار العميــل بأنشــطة المعامــالت الماليــة التــي تنفــذ مــن خــالل نظــام 

الدفع النقدي عبر اإلنترنت.
٢٢. التحويــل الخارجــي: أي تحويــل مــن أي مــن حســابات العميــل إلــى أي مــن 
الحســابات األخــرى غيــر حســابات العميــل، ســواء داخــل البنــك أو ألي بنــك آخــر 

داخل أو خارج مصر.
٢٣. اســتالم الطلبــات المتعلقــة بمنتجــات التجــارة الدوليــة الكترونيــا: تعنــى الخدمــات 
التجــارة  لعمــالء  يتيــح  والــذي  البنــك  مــن  المقدمــة  اإللكترونيــة  المصرفيــة 
الدوليــة مــن اصــدار ومراجعــه وتقديــم وقبــول وتعديــل ودفــع واســتالم كل مــا 

االحكام والشروط الخاصة بالخدمات 
المصرفية اإللكترونية للشركات

ــات ينبغــي أن يكــون مــن خــالل الرمــز  ــذ أي عملي ٢٢. يوافــق العميــل علــى أن تنفي
اآلمن وفقا ألحكام اتفاقية الرموز اآلمنة.

٢٣. يعتبــر توقيــع الشــركة علــى طلــب االشــتراك فــي الخدمــات االلكترونيــة البنكيــة 
وتســليمه للبنــك تعاقــدا نهائيــا ملزمــا بيــن البنــك والشــركة، كمــا يعتبــر موافقــة 
مــن العميــل علــى االنضمــام إلــى أي مــن الخدمــات اإللكترونيــة التــي ســيقدمها 
ــة  ــم كاف ــه وتفه ــى الشــركة قراءت ــن عل ــم يتعي ــك فــي المســتقبل، ومــن ث البن

شروط وأحكام استخدام الخدمات بدقة وعناية قبل التوقيع عليه.
٢٤. يقــر العميــل بــأن المبالــغ المحولــة مــن أموالــه الخاصــة كمــا يقــر بمشــروعية 
وســالمة مصدرهــا وأنهــا ال تتعــارض مــع قانــون مكافحــة غســل األمــوال 

والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
٢٥. يقر العميل بمسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدونة بهذا الطلب.

٢٦. يقــر العميــل بتفويــض البنــك بشــكل نهائــي غيــر قابــل لإللغــاء بإجــراء المقاصــة 
الصــور وبيــن أي ودائــع /  للبنــك فــي أي صــورة مــن  ألي مبالــغ تســتحق 
ــا لــدي البنــك، وإذا كانــت  شــهادات / حســاب جــاري / حســاب توفيــر خــاص بن
هــذه الودائــع / الشــهادات / الحســاب الجــاري / حســاب التوفيــر بغيــر عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك فــان للبنــك الحــق فــي بيعهــا أو تحويلهــا الــي عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك وســيتم حســابها طبقــا لمتوســط ســعر الصــرف 

(شراء + بيع) / ٩ بالبنك في يوم البيع أو التحويل.
٢٧. يتفهــم العميــل أن أذون الخزانــة موضــع هــذا الطلــب يحتفــظ بهــا لــدى البنــك 

المركزي المصري نظرا ألنه الجهة الوحيدة المسئولة عن حفظ اذون الخزانة.
٢٨. يتفهــم العميــل أن ســندات الخزانــة موضــع هــذا الطلــب يحتفــظ بهــا لــدى شــركه 
مصــر للمقاصــة واإليــداع والقيــد المركــزي نظــرا ألنــه الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عن حفظ سندات الخزانة.
٢٩. يقــر العميــل بمســؤوليته الكاملــة عــن دقــة بيانــات المســتفيدين التــي يدرجهــا، 
ــة، ال يكــون البنــك مســؤوال عــن أي خســارة أو  ــات خاطئ ــة إدراج بيان وفــي حال
ضــرر ناتــج عــن أخطــاء أو تأخيــر فــي نقــل أو تســليم وثائــق أو تعليمــات الرســائل، 
أو فشــل نقلهــا أو تســليمها، أو نتيجــة لعــدم تحديــد موقــع أو خطــأ فــي تحديــد 
اســم المســتفيد أو الناتــج عــن أي ســبب آخــر خــارج الســيطرة أو أي مكتــب أو 

فرع أو مراسل أو وكيل.
٣٠. وقــد قــام العميــل بمراجعــة واعتمــاد جميــع بنــود وشــروط الخدمــات اإللكترونيــة 
للبنك التي تم نشرها على www.cibeg.com الموقع اإللكتروني  الذي يتضمن 
خدمة المصادقة العليا: خاصية الرقم السرى المتغير (OTP) المتعددة الخصائص 
و منهــا تنفيــذ التحويــالت الخارجيــة مــن خــالل القنــوات  اإللكترونيــة، والتــي 

تخضع للتحديث وفقا لتقييم البنك.
٣١. فــي حالــة اختيــار العميــل لخيــار كشــف الحســاب اإللكترونــي، ســيتمكن العميــل 
مــن مراجعــة / طباعــة كشــوف كال مــن حســاباته المصرفيــة وكشــوف بطاقــات 
االئتمــان الخاصــة بــه وكذلــك مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت 
ويعلــن أن خيــاره اإللكترونــي يحــل محــل كشــوف الحســاب المطبوعــة الــذي يتــم 
الحســاب  كشــوف  أن  العميــل  ويعلــن  الفعلــي.  البريــد  خــالل  مــن  إرســالها 
اإللكترونيــة التــي يرســلها البنــك دقيقــة ويؤكدهــا العميــل مــا لــم يناقــض 
العميــل مــا يــرد فــي الكشــف  خــالل ثالثيــن يوًمــا مــن تاريــخ إصــدار البيــان وإذا 
لــم يطعــن العميــل فــي هــذه المــدة، يعنــي أنــه تأكيــد علــى دقــة مــا هــو مبيــن 
فــي الكشــف، وأن العميــل يعلــن دقــة جميــع المعامــالت واألرصــدة علــى 
حســابات الشــركة وبطاقــات االئتمــان. العميــل هــو دائمــا المســؤول عــن الحفاظ 

باستمرار على عناوين البريد اإللكتروني المحدثة وجميع البيانات مع البنك.
ــة  ــة المعلن ــزام بالنصائــح والتعليمــات األمني ٣٢. يجــب علــى العميــل االطــالع وااللت

على القنوات االلكترونية او على الموقع الرسمي للبنك.

٣٣. يعمــل البنــك علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان حمايــة ســرية كافــة البيانــات 
وال يعنــى ذلــك ان البنــك يضمــن ســالمة األجهــزة الشــخصية للعمــالء ضــد أي 
فيروســات او اختراقــات حيــث ان تلــك هــي مســئولية العميــل. كمــا ان البنــك 
غيــر مســئول عــن أي اضــرار قــد تصيــب العميــل نتيجــة اســتخدام الخدمــات 

االلكترونية البنكية.
ــد  ــل عــدم اإلفصــاح عــن كلمــة الســر او أي مــن وســائل تأكي ــى العمي ٣٤. يجــب عل
الشــخصية الخاصــة بالخدمــات االلكترونيــة او الرقــم الســري المتغيــر(OTP ) ألي 
شــخص وألي ســبب كان بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك. وفــي حالــة حصــول 
أي طــرف اخــر علــى أي منهــم يعتبــر ذلــك تصريحــا مــن العميــل لهــذا الشــخص 
باســتخدام حســاباته ومــا يتبعــه مــن تحملــه لكافــة المخاطــر والمســئوليات 
والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك. وال يحــق للعميــل 
ان يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــالت اال فــي حالــة ثبــوت 

اهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات.
٣٥. يحــق للبنــك تعديــل أي مــن الشــروط واألحــكام المنظمــة للخدمــات البنكيــة 
االلكترونيــة فــي أي وقــت ودون حاجــة إلخطــار العميــل مســبقا، ويقــوم البنــك 
الحقــا بإخطــار العميــل بهــذه التعديــالت بــأي طريقــه يراهــا مناســبه وتعتبــر 

التعديالت الجديدة ملزمة وسارية.
ــة المقدمــة  ــة بمــا فيهــا الخدمــات البنكي ٣٦. يخضــع اســتخدام الخدمــات االلكتروني
عبــر شــبكة االنترنــت للقوانيــن المصريــة المطبقــة فــي هــذا الشــأن ومــا يصــدر 

من تعديالت الحقة.
٣٧. يقــر العميــل بمســؤولية الكاملــة عــن صحــة البيانــات المدونــة بهــذا الطلــب كمــا 
يتفهــم ويوافــق صراحــة علــى الشــروط واألحــكام العامــة للبنــك المتعلقــة بهــذه 

الحسابات وتلك المتعلقة بالخدمات اإللكترونية.
٣٨. يتعهــد العميــل بتحديــث بياناتــه الشــخصية فــي حالــة حــدوث أي تغييــرات أو بنــاء 

على طلب البنك خالل ٢١ يوما.
ــة الــذي ينــص علــى  ــه تلقــى دليــل الخدمــات المصرفي ــه أن ٣٩. يقــر العميــل بموجب

تعريفة الخدمات المصرفية.
٤٠. يتعهــد العميــل كتابيــا بشــكل نهائــي غيــر قابــل لإللغــاء بــان حصيلــة اعتمــادات 
التصديــر ومســتندات التصديــر المقبولــة مــن المســتورد ومضمونــه مــن بنــك 
المســتورد والمخصومــة لصالحــه طــرف البنــك بانــه لــن وال يقــوم بالتنــازل عنهــا 

ألي طرف اخر بخالف البنك.
والعمــوالت  والمصروفــات  الرســوم  بالئحــة  وقبولــه  بعلمــه  العميــل  يقــر   .٤١
والعوائــد المطبقــة علــى المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك، وأنهــا 
معلنــة لــدى كافــة فــروع وقنــوات االتصــال، بمــا فيهــا الموقــع اإللكترونــي 
ــك الالئحــة بشــكل دوري دون  ــل تل ــك فــي تعدي ــة البن ــك. كمــا يقــر بأحقي للبن

الحاجة إلى الحصول علي موافقة العميل المسبقة.
ــك مــن  ــك وذل ــدى البن ــة ل ــم الشــكاوى المتبع ــة تقدي ــل بعلمــه بآلي ــر العمي ٤٢. يق
خــالل المطبوعــات المتوافــرة بالفــروع أو رســائل البريــد اإللكترونــي أو مركــز 
خدمــة عمــالء البنــك. وفــي حالــة وجــود أي شــكوى، يقــر بالتزامــه بالرجــوع إلــى 
مصرفنــا أو ال وعــدم تقديــم الشــكوى مباشــرة إلــى البنــك المركــزي المصــري إال 
فــي حالــة عــدم رد البنــك خــالل ١٥ يومــا عمــل مــن اســتالم البنــك وبالطريقــة 

المتفق عليها والمعلنة للعمالء من جانب البنك.
ــج أو  ــى منت ــه إغــالق أو إيقــاف التعامــل عل ــه فــي حــال رغبت ــل ان ٤٣. يقــر العمي
خدمــة معينــة، فإنــه يلتــزم مــن جانبــه بإلغــاء جميــع التعليمــات والمعامــالت 
القائمــة بالطريقــة المقبولــة للبنــك وذلــك قبــل إلغــاء الخدمــة كمــا يلتــزم 
بالتوجــه إلــى أقــرب فــرع للتعامــل مــع الموظــف المســؤول و /أو االتصــال 
للشــركات  اإللكترونيــة  البنكيــة  للخدمــة  المختــص  العمــالء   خدمــة  بمركــز 

عــن  االســتعالم  يمكنــه  كمــا   Corporate Digital Contact Center CIB
المصروفــات والخصومــات المطبقــة مــن قبل البنــك في هذه الحالــة (إن وجدت)، 

وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك في هذا الشأن.
ثالثا: العمليات المالية والتجارية:

١. جميــع العمليــات التــي يتــم اســتالمها قبــل الســاعة الثانيــة مســاء خــالل أيــام عمــل 
البنــك تكــون قابلــة للتنفيــذ فــي نفــس يــوم االســتالم، مــا لــم تحــدث مشــكلة مــا 
مثــل عــدم كفايــة الرصيــد. أمــا العمليــات المســتلمة بعــد الســاعة الثانيــة يتــم 

تنفيذها في اليوم التالي.
٢. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلب/النمــوذج بمعرفتــه الكاملــة وإدراكــه وموافقتــه 
و/أو  الضمــان  خطابــات  وشــروط  أحــكام  جميــع  علــى  والصريحــة  الكاملــة 
االعتمــادات المســتندية و/أو مســتندات التحصيــل التــي وضعهــا البنــك، وعلــى 

أي تعديالت أخرى ملحقة بها/إضافية/عليها مستقبال (المعامالت التجارية).
٣. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلــب بإدراكــه الكامــل أن كل المعلومــات المقدمــة 
فــي هــذا الطلــب تعتبــر معلومــات أوليــة وليســت بيانــات نهائيــة، فــي حيــن أن 
ــر فــي ســجالت  ــي تظه ــك والت ــاري المعتمــدة مــن البن ــل التج معامــالت التموي
(المعامــالت  ملزمــة  نهائيــة  قانونيــة  وثيقــة  تعتبــر  التــي  فقــط  هــي  البنــك 

التجارية).
ــر  ٤. جميــع االعتمــادات المســتندية المقدمــة للبنــك مــن خــالل تطبيــق التجــارة عب
اإلنترنــت للبنــك تخضــع لألعــراف والممارســات الموحــدة المعمــول بهــا فــي تاريــخ 

صدور/إصدار االعتماد المستندي (المعامالت التجارية).
٥. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلــب بعــدم مســئولية البنــك وبمســئوليته الكاملــة 
علــى أن البضائــع المطلوبــة لالســتيراد بموجــب خطابــات االعتمــاد المســتندي و/ 
او مســتندات التحصيــل المقــدم للبنــك مــن خــالل تطبيــق التجــارة عبــر اإلنترنــت 
للبنــك والتــي ســيتم شــحنها مــن بلــد المنشــأ لتلــك البضائــع/ أو مــن إحــدى مراكــز 
اإلنتــاج الرئيســية الخاصــة بالشــركة/ أو أحــد فروعهــا / أو مــن أحــد مراكــز البيــع 
الخاصــة بهــا، هــي بضائــع غيــر محظــور اســتيرادها مــن قبــل الحكومــة المعامــالت 

التجارية.
٦. يقــر العميــل بفهمــه التــام أن أي طلــب اصــدار اعتمــاد مســتندي جديــد أو مســتند 
تحصيــل جديــد او قبــول مســتند تحصيــل او أي تعديــالت علــى مــا ســبق لــن يتــم 
تنفيذهــا مــن قبــل البنــك حتــى يتســلم البنــك وثائــق االســتيراد (علــى ســبيل 
المثــال، فاتــورة مبدئيــة، فاتــورة أو أمــر شــراء). كمــا يجــب أن يتــم تســليم هــذه 
الوثائــق إلــى فــرع البنــك فــي نفــس يــوم إرســال التعليمــات إلــى البنــك مــن خــالل 

نظام التجارة عبر اإلنترنت للبنك (المعامالت التجارية).
٧. يصــرح العميــل البنــك بموجــب هــذا الطلــب فــي تجديــد ومــد صالحيــة خطابــات 
الضمــان المصــدر قبــل حلــول ميعــاد انتهائــه فــي حالــة رغبــة المســتفيدين أو 

رغبتكم دون الرجوع الينا (المعامالت التجارية).
٨. يقــر العميــل بإدراكــه أن ”التحصيــل المســتندي الخارجــي" للعمليــات الجديــدة لــن 
األصليــة  الوثائــق  البنــك  يتســلم  حتــى  البنــك  قبــل  مــن  تنفيــذه  يتــم 

(المعامالت/العمليات التجارية).
ــه اســتخدام تمويــل / خصــم اعتمــادات  ــه فــي حال ٩. يقــر العميــل بكامــل علمــه بان
التصديــر وكذلــك مســتندات التصديــر المقبولــة مــن المســتورد والمضمونــة مــن 
بنــك المســتورد بكامــل قيمتهــا او جــزء منهــا بــان يتــم التنــازل عنهــا لصالــح البنــك 

وليس له الحق في المطالبة بها.
والمدفوعــات  األمــوال  نقــل  عــن جميــع عمليــات  العميــل بمســئوليته  يقــر   .١٠
ألطــراف أخــرى والتــي يقــوم بإجرائهــا مــن خــالل الخدمــات اإللكترونيــة، وبــأن 
البنــك ال يكــون مســئوال عــن صحــة هــذه العمليــات مثــل (النقــد عبــر اإلنترنــت، 

الدفع اإللكتروني، خدمة اإلضافة المباشرة من خالل غرفة المقاصة اآللية).

١١. يتعهــد العميــل بالكشــف كتابة/كتابيــا عــن الغــرض مــن التحويــالت الســابق 
ذكرهــا مثــل (النقــد عبــر اإلنترنــت، الدفــع اإللكترونــي، خدمــة اإلضافــة المباشــرة 

من خالل غرفة المقاصة اآللية).
١٢. ينبغــي علــى العميــل الدائــن أال يصــدر أي تعليمــات إال بعــد موافقــة البنــك 
ــة  ــى األمر/التفويــض ذي الصل ــة فــي مصــر عل ــة المقاصــة اآللي ــن وغرف المدي
بهــذه التعليمــات، ويمكــن للبنــك الدائــن أن يطلــب مــن العميــل الدائــن أن 
يقــدم لــه هــذه األوامــر المعتمدة/هــذا التفويــض المعتمــد أو أي أدلــة أخــرى أو 
أي مراجــع تثبــت هــذه الموافقــة بشــرط أن تكــون مقبولــة لــدى بنــك الدائــن، 
وإال فإنــه يجــوز للبنــك الدائــن رفــض أداء التعليمــات (خدمــة اإلضافــة المباشــرة 

من خالل غرفة المقاصة اآللية).
ــه، ينبغــي علــى  ــة إصــدار تفويض/أمــر قابــل لإللغاء/يمكــن الرجــوع في ١٣. فــي حال
العميــل الدائــن االحتفــاظ برصيــد كافــي فــي حســاباته لتغطيــة أي عمليــات 
خصــم مباشــر يتــم إلغائها/الرجــوع فيهــا مــن قبــل العميــل المديــن، حيــث يقــوم 
البنــك بخصــم أي مــن حســابات الدائــن دون موافقــة مســبقة. ويكــون العميــل 
والبنــك  المدينيــن،  والعمــالء  الدائــن،  البنــك  أمــام  مســئوال  وحــده  الدائــن 
المديــن، وأي مــن األطــراف األخــرى (خدمــة الخصــم المباشــر مــن خــالل غرفــة 

المقاصة اآللية).
١٤. فــي حالــة تســوية المعامــالت بعملــة غيــر العملــة الخاصة بحســاب خصــم العميل، 
فــإن العميــل يوافــق علــى قيــام البنــك بتحويــل المبالــغ الموجــودة فــي حســاب 

العميل إلى العملة المطلوبة وفقا لسعر الصرف بالبنك في تاريخ التحويل.
١٥. بمجــرد أن يتســلم البنــك طلــب المعامــالت المقــدم مــن العميــل فيمــا يتعلــق 
بمنظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة، يقــوم البنــك بإرســال هــذه المعامــالت إلــى 
شــركة بنــوك مصــر عبــر ملفــات إلكترونيــة (خدمــة اإلضافــة المباشــرة مــن خــالل 

غرفة المقاصة اآللية).
١٦. تقتصــر مســئولية البنــك علــى إرســال البيانــات المشــار إليهــا، إلــى شــركة بنــوك 
مصــر لتنفيــذ المعامــالت المذكــورة. (خدمــة اإلضافــة المباشــرة مــن خــالل غرفــة 

المقاصة اآللية).
١٧. بنــك الدائــن ليــس مســئوال عــن صحــة ودقــة البيانــات أو المعامــالت المقدمــة 
مــن العميــل الدائــن فيمــا يتعلــق بخدمــة غرفــة المقاصــة اآلليــة فــي مصــر. وإذا 
الدائــن مســئوال  بنــك  يكــون  فلــن  البيانــات،  هــذه  عــدم صحــة  إثبــات  تــم 
عن/ملتزمــا ب تعويــض العميــل الدائــن عــن أيــة أخطــاء قــد تحــدث. ويكــون 
العميــل الدائــن مســئوال بشــكل كامــل عــن هــذه التعليمــات أمــام العميــل 
ــث، وال يتحمــل  ــن و/أو طــرف ثال ــك المدي ــن) و/أو بن ــن (العمــالء المديني المدي
البنــك الدائــن مســئولية أي التزامــات قــد تنتــج عــن تنفيــذ مثــل هــذه التعليمــات 

(خدمة اإلضافة المباشرة من خالل غرفة المقاصة اآللية).
١٨.يقــوم بنــك الدائــن بإضافــة المبالــغ التــي تــم خصمهــا مــن حســابات المدينيــن 
إلــى حســاب الدائــن، ويعتبــر البنــك أنــه قــد أوفــى بالتزاماتــه فــور إضافتــه هــذه 
غرفــة  خــالل  مــن  المباشــرة  اإلضافــة  (خدمــة  الدائــن.  إلــى حســاب  المبالــغ 

المقاصة اآللية).
هــذا  فــي  العميــل  قبــل  مــن  لــه  المقدمــة  البيانــات  جميــع  البنــك  ١٩.يعتبــر 
ــة تفويــض رســمي  ــة – بمثاب الصدد/الســياق – مــن خــالل الوســائل اإللكتروني
ثــم  ومــن  عليها/المذكــورة  المنصــوص  بالمبالــغ  العميــل  حســاب  لخصــم 
ــات المذكــورة.  ــوك وفقــا للبيان ــى حســابات المســتفيدين فــي البن اإلضافــة إل

(خدمه اإلضافة المباشرة)
٢٠. تقتصــر مســئولية البنــك علــى معالجــة البيانــات الــواردة، وال يتحمــل البنــك 
مســئولية تعويــض العميــل عــن أي أخطــاء قــد تحــدث نتيجــة عــدم صحــة او دقــة 

أي بيانات أو معلومات مقدمة من العميل.

٢١. يحــق لصاحــب الوثيقــة (الوثائــق) أو المفــوض عنــة قانونــا أن يســترد خــالل أيــام 
العمل الرسمية بالبنك وحتى الساعة ٢٩ ظهرا (الثانية عشر ظهرا) قيمة الوثيقة / 
الوثائــق التــي اشــتراها وفقــا للقيمــة االســتردادية المعلنــة مــن البنــك للوثيقــة 
فــي ذات يــوم االســترداد، علمــا بــأن الطلبــات التــي تقــدم للبنــك الســترداد 
قيمــة الوثيقــة / الوثائــق بعــد الســاعة ٢٩ ظهــرا (الثانيــة عشــر ظهرا)، يتم اســترداد 
قيمتهــا فــي يــوم العمــل التالــي وفقــا للقيمــة االســتردادية المعلنــة مــن البنــك 

للوثيقة في ذلك اليوم.
عنــد  الوديعــة  فــي  التصــرف  كيفيــة  عــن  تعليمــات  ذكــر  عــدم  حالــة  فــي   .٢٢
الشــروط  بنفــس  لمــدة مماثلــة  تلقائيــا  الوديعــة ســتجدد  فــان  االســتحقاق 

وبسعر العائد المعلن من البنك على الودائع عند التجديد.
ــر فــي  ــأي تغيي ــا أو مــن خــالل القنــوات المعتمــدة ب ــغ للبنــك كتابي ٢٣. يجــب أن يبل
التعليمــات المتعلقــة بالوديعــة قبــل ٤٨ ســاعة علــى األقــل مــن تاريــخ اســتحقاق 

الوديعة.
٢٤. فــي حالــة طلبكــم ســحب أي مبلــغ كلــي او جزئــي مــن الوديعــة قبــل تاريــخ 
االســتحقاق فيحــق للبنــك أن يخصــم عمولــة الكســر المترتبــة علــى هــذا الســحب 

طبقا للشروط والقواعد المحددة بواسطة البنك في تاريخ طلب السحب.
٢٥. فــي حالــة طلــب تجديــد الوديعــة لمــدة أو لمــدد أخــري فســيتم منــح ســعر العائــد 

الساري بالبنك في تاريخ التجديد.
٢٦. يبــدأ تاريــخ ســريان احتســاب العائــد للودائــع التــي يتــم ربطهــا مــن ايداعــات نقديــة 

طبقا للنظام المعمول به بالبنك.
٢٧. ال يتــم إلغــاء الشــيك المصرفــي إال بتقديــم أصــل الشــيك بمعرفــة العميــل 
(طالــب اإلصــدار) أو بموافقــة المســتفيد الكتابيــة وفقــا للصيغــة المقبولــة 

شكال ومضمونا من البنك وتقديم أي منهما ألي فرع من فروع البنك.
٢٨. تطبــق الشــروط واألحــكام الخاصــة بــوزارة الماليــة عنــد شــراء أو بيــع أذون الخزانــة 
ــك  ــة تل ــى كاف ــا عل ــا واطالعن ــر بعلمن ــة ونق / التقــدم لعطــاءات ســندات الخزان
الشــروط واألحــكام وأننــا قبلنــا التنفيــذ وفقــا لهــا دون أي مســؤولية أو أي خطــر 
علــى البنــك فــي هــذا الشــأن حيــث أنــه مجــرد مفــوض عنــا فــي تنفيــذ رغبتنــا 

في شراء أو بيع اذون الخزانة الموضحة بهذا الطلب.
ــاه  ــى حســابنا طرفكــم الموضــح أدن ــل بموجــب هــذا بالخصــم عل ٢٩. يصــرح العمي
بالقيمــة الحاليــة لمــا يتــم قبولــه مــن العطــاء المقــدم منــا وكــذا كافــة عموالتكــم 
ومصاريفكــم فــي هــذا الشــأن كمــا نرجــو إضافــة القيمــة االســمية لــألذون بعــد 

خصم الضرائب المستحقة في تاريخ استحقاقها لذات الحساب المذكور.
٣٠. يصــرح العميــل بموجــب هــذا بالخصــم علــى حســابنا طرفكــم المذكــور بالطلــب 
بالقيمــة الحاليــة وكــذا كافــة عموالتكــم ومصاريفكــم فــي هــذا الشــأن كمــا نرجــو 
أضافــة القيمــة اإلســمية للســند فــي تاريــخ اســتحقاقها وكذلــك خصــم الضرائــب 

المستحقة لكل كوبون لذات الحساب المذكور.
ــا بشــركة  ــب يحتفــظ به ــة موضــع هــذا الطل ــل أن ســندات الخزان ٣١. يتفهــم العمي
مصــر المقاصــة لإليــداع والقيــد المركــزي نظــرا ألنهــا الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عن حفظ سندات الخزانة.
٣٢. يجــب علــى العميــل إرســال / تعديــل / الغــاء طلــب ســندات الخزانــة الــي البنــك 
قبــل الموعــد المحــدد مــن طــرف البنــك المركــزي المصــري إلغــالق العطــاء 

بمدة ال تقل عن ساعتين.
٣٣. يجــب علــى العميــل إرســال / تعديــل / إلغــاء طلــب أذون الخزانــة للســوق األولــي 
الــي البنــك قبــل الموعــد المحــدد مــن طــرف البنــك المركــزي المصــري إلغــالق 

العطاء بمدة ال تقل عن يوم عمل.

رابعا: المسؤوليات األمنية للعميل:
ــة  ــة ألي تعليمــات أمني ــان باإلضاف ــر األم ــة معايي ــزام بكاف ــل بااللت ــد العمي ١. يتعه
بجميــع  وااللتــزام  االطــالع  العميــل  علــى  فيجــب  البنــك.  مــن  صــادرة  أخــرى 
التعليمــات األمنيــة المعلنة/المنشــورة علــى القنــوات اإللكترونيــة أو علــى الموقــع 
الرســمي للبنــك. كمــا يتعهــد العميــل بإعــداد وصيانــة ومراجعــة بانتظــام أي تدابيــر 
أمنيــة أخــرى الزمــة للحفــاظ علــى الممارســة الجيــدة لمســتخدم الحاســب اآللــي. 
ويتعهــد العميــل أيضــا باتخــاذ التدابيــر الالزمة/اإلجــراءات الضروريــة للحفــاظ علــى 
المعلومــات الخاصــة بــه. حيــث يعتبــر العميــل مســئوال عــن التأكــد مــن مســتوى 
ــه، وعــن نقــل الرســائل  ــي وأجهــزة االتصــال الخاصــة ب أمــان نظــام الحاســب اآلل

بأمان إلى البنك.
٢. يجــب علــي العميــل عــدم االفصــاح عــن كلمــة الســر او اســم المســتخدم، أو أي 
مــن وســائل تأكيــد الشــخصية  الخاصــة بالخدمــات اإللكترونيــة ألي شــخص وألي 
ســبب كان، بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك. وفــي حالــة حصــول أي طــرف اخــر 
علــى أي منهــم، يعتبــر ذلــك تصريــح ا مــن العميــل لهــذا الشــخص باســتخدام 
والمســئوليات  المخاطــر  التبعــات  لكافــة  تحملــه  مــن  يتبعــه  ومــا  حســاباته 
والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك. وال يحــق للعميــل 
أن يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــالت إال فــي حالــة ثبــوت 

إهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات
٣. يتحمــل العميــل مســئولية االلتــزام بالتدابيــر األمنيــة الخاصــة بالطريقــة المعتمــدة 
تــم  وذلــك عــن طريــق االحتفــاظ بســرية األكــواد فــي جميــع األوقــات. كمــا 
تحديدهــا بواســطة العميــل صاحــب االمتيــازات المحــددة وفقــا للقواعــد المحــددة 

من قبل العميل.
٤. تنحصــر التزامــات البنــك فــي تنفيــذ التعليمــات الصــادرة مــن العميــل بعــد قبولهــا 
ــات  ــك مســئوال فــي حــال عــدم صحــة أو دقــة البيان ــك، وال يكــون البن مــن البن
المقدمــة مــن العميــل. وال يلتــزم البنــك بتقديــم أي تعويــض نتيجــة لعــدم صحــة 
تاريــخ  إلغــاء أو تعديــل أي معاملــة بعــد  البيانــات. وال يحــق للعميــل  أو دقــة 

االستحقاق الخاص بها.
٥. الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة متاحــة طــوال أيــام االســبوع وفــي حالــة الصيانــة او 
انقطــاع الخدمــة المخططــة ســوف يتــم ابــالغ العميل عبر الوســيلة المناســبة. حيث 
ينبغــي علــى البنــك أن يبــذل جهــدا معقوال/مقبــوال لتوفيــر الخدمــة. ومــع ذلــك، لن 
ــك  ــم كل أو بعــض خدمــات البن ــك مســئوال عــن أي فشــل فــي تقدي يكــون البن
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت ألي ســبب يقــع خــارج نطــاق ســيطرته، بمــا فــي ذلك على 
وجــه الخصــوص أي تعليق/انقطــاع للخدمــة ألغــراض الصيانــة أو لتحديث/تطويــر 

أنظمة البنك أو أي أنظمة أخرى يستخدمها البنك لتقديم الخدمة.
خامسا: مسؤوليات البنك:

١.  يحق للبنك أن يقوم بإيقاف إحدى أو كل خدمات البنك اإللكترونية،.
٢.  يجــب أن يتخــذ البنــك جميــع االحتياطــات األمنيــة الالزمــة لضمــان ســرية بيانــات 

العمالء.
٣.  فــي حالــة وجــود استفســارات أو شــكاوى يجــب علــى العميــل االتصــال بممثلــي 
خدمــة عمــالء البنــك أو بفريــق إدارة النقد(إحــدى خدمــات مجموعــة المعامــالت 
ــرد علــى العميــل علــى وجــه الســرعة وفــي الوقــت  العالميــة). ويلتــزم البنــك بال

المناسب من خالل الوسيلة التي يراها البنك مناسبة.
٤.  يحتفــظ البنــك بحقــه فــي جميــع األوقــات وفقــا لتقديــره ورغبتــه فــي إضافــة أو 
ومميزات/ســمات/خصائص  والرســوم  واألحــكام  الشــروط  تعديــل  أو  تغييــر 
أو  تغييــرات  أي  وتعتبــر  مســبقا.  العميــل  إخطــار  إلــى  الحاجــة  دون  الخدمــة 

تعديالت من هذا القبيل نافذة وملزمة للعميل.

٥.  يحــق للبنــك -وفقــا لســلطته التقديريــة -أن يوقــف أو يقــوم بوقــف أو ســحب 
أو قصر جزء أو كل الخدمة لحماية العميل، على أن يتم إخطار العميل بذلك.

٦.  ال يتــم تنفيــذ عمليــات التحويــل الخارجيــة لحســابات لــدى بنــوك أخــرى، إال مــن 
خالل رمز أمان طبقا التفاقية الرموز.

ــذ المعامــالت نتيجــة ظــروف  ــر فــي تنفي ــر البنــك مســؤوال عــن أي تأخي ٧.  ال يعتب
خارجــة عــن إرادتــه، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، انقطــاع التيــار الكهربائــي، أو 
األخطــاء الناتجــة عــن أعطــال فــي أنظمــة الحاســب اآللــي أو شــبكات االتصــاالت، 
أو  اإللكترونيــة  المدفوعــات  شــبكات  قبــل  مــن  المعامــالت  تعطل/تأخــر  أو 

البنوك المراسلة أو المستقبلة.
٨.  ال يعتبــر البنــك مســئوال عــن أيــة أخطــاء غيــر متعمــدة ناتجــة عــن ســوء تصــرف 

غير متعمد.
اعتبــاره طرفــا فــي حالــة وجــود أي مــن  يتــم  البنــك مســئوال وال  ٩.  ال يكــون 

المنازعات التي قد تنشأ بين العميل وأي من األطراف األخرى.
١٠. يحــق للبنــك – فــي أي وقــت – أن يقــوم بتســوية الديــون أو المبالــغ المســتحقة 

على العميل بخصمها من حسابات العميل.
١١. يصــرح للبنــك بالكشــف عــن البيانــات وتقديــم المســتندات الخاصــة بهــذه 

الودائع عند اتخاذه اإلجراءات القانونية ضدنا.
ــه أو  ــه أو مراســليه أو وكالئ ــك باســتخدام فروع ــل يقــوم البن ــراء التحوي ــد اج ١٢. عن
وســطائه وعليــه لــن يتحمــل البنــك أي أخطــاء قــد تنشــأ مــن هــذه األطــراف عــن 
تأخيــر التنفيــذ أو مصاريــف أو خصومــات أو فشــل فــي اجــراء وتنفيــذ التحويــل 
ــد ينشــأ  ــر ق ــك أي أخطــاء فــي اســم المســتفيد أو أي تأخي ــا ال يتحمــل البن كم
بســبب حــروب معلنــة أو غيــر معلنــة أو ثــورة أو عصيــان مســلح أو أي منــع 
بســبب قوانيــن أو أحــكام قمــع أو تحكــم مــن الســلطة العامــة أو مــن حكومــة 
محليــة أو خارجيــة أو أي تأخيــر ينشــأ قــد يحــدث نتيجــة لمحاولــة تدبيــر عملــة 

التحويل.
١٣. يحــق للبنــك رفــض طلــب لشــراء اذون الخزانــة بســبب عــدم توافــر المبلــغ 
المقــدم للعطــاء )القيمــة الحاليــة + العمــوالت + المصاريــف( فــي حســابكم 

المذكور في الطلب.
سادسا: منح الترخيص لدخول ال موقع اإللكتروني للبنك التجاري الدولي:

١. يعتبــر الموقــع المرخــص والمــواد المتعلقــة بــه وحقــوق الطبــع وبــراءات االختــراع 
واألسرار التجارية وأية حقوق ملكية أخري مملوكة ملكية خاصة بالبنك.

٢. يتعهــد العميــل بتعويــض البنــك عــن أي تلــف أو خســارة ســواء المباشــرة أو الغيــر 
ــا  ــع المرخــص بم ــن ســوء اســتخدام أو نشــر الموق ــج ع ــد تنت ــي ق مباشــرة، والت

يخالف الشروط واألحكام المذكورة بهذا النموذج.
٣. يتعهد العميل بعدم طبع أو إصدار موقع مماثل للموقع المرخص به او ان يســمح 

بالمثل عن معرفة مسبقة منة بدون الموافقة الكتابية المسبقة من البنك.

ــل بعــدم الكشــف عــن المــواد الخاصــة بموقــع البنــك المرخــص /  ٤. يتعهــد العمي
الرسمي ألي طرف ثالث غير موظفي العميل عند حاجتهم لذلك.

٥. يتعهــد العميــل بــأن يســتخدم موقــع البنــك المرخــص وفقــا للرخصــة الممنوحــة 
كمــا هــو مبيــن فــي هــذا النمــوذج، وأن يضمــن التــزام موظفيــه الكامــل بالقواعــد 

واإلجراءات المنصوص عليها بهذا النموذج.
سابعا: الرسوم:

تنفيــذ  رســوم  بخصــم  فيــه  رجعــة  نهائــي/ال  بشــكل  البنــك  العميــل  يفــوض 
المعامــالت والخدمــات مــن حســابات العميــل لــدى البنــك (ســواء بالجنيــه المصــري 
ــه). كمــا يقــر العميــل بقبولــه أي تغييــر قــد يطــرأ علــى تعريفــة رســوم  أو بمــا يعادل

البنك القابلة للتغيير من وقت آلخر.
ثامنا: شروط اإللغاء:

يحــق للبنــك إنهــاء الخدمــة المذكــورة، وبــدون إبــداء أســباب وفــي أي وقــت، علــى أن 
يتــم إخطــار العميــل كتابــة قبــل اإلنهــاء ب ٢١ يــوم علــى األقــل. علــى انــه يؤخــذ فــي 

االعتبار انه لن يؤثر اإلنهاء على أية حقوق ألي من األطراف حتى تاريخ اإلنهاء.
تاسعا: صحة العقد:

يعــد هــذا النمــوذج صالحــا لمــدة ســنة واحــدة اعتبــارا مــن تاريــخ التوقيــع، ويتــم 
تجديدهــا تلقائيــا لفتــرة أخــرى، كمــا يحــق لــكال الطرفيــن إلغــاء العقــد فــي أي وقت عن 

طريق إخطار الطرف اآلخر كتابيا بفترة ال تقل عن ٢١ يوما قبل إلغاء العقد.
عاشرا: القانون الحاكم والسلطة القضائية:

تخضــع هــذه االتفاقيــة ألحــكام القانــون المصــري وأي نــزاع أو خــالف قــد ينشــأ 
بخصــوص تنفيــذ أو تطبيــق أو تفســير هــذا االتفــاق أو يتولــد عنــه يتــم تســويته 

والفصل فيه عن طريق محاكم الجيزة بكافة درجاته.
بيــن  االختــالف  حالــة  العربيــة واإلنجليزيــة وفــي  باللغتيــن  الطلــب  تحــرر هــذا   .١

النصين يعتد بنص اللغة العربية.
إحدى عشر: الظروف واألحداث غير المتوقعة:

١. ال يتحمــل أطــراف هــذا االتفــاق مســئولية أي إخــالل ينتــج عنــه تأخيــر أو عــدم 
تنفيــذ أي مــن االلتزامــات الــواردة بهــذا النمــوذج، والــذي ينتــج عــن قــوة قاهــرة أو 

ظروف غير متوقعة ال يمكن التنبؤ بها.
٢. ينبغــي علــى الطــرف الــذي تأخــر عــن أداء أي مــن مســئولياته أو لــم يؤدهــا بســبب 
ــام مــن تاريــخ  ــة قــوة قاهــرة، أن يخطــر الطــرف اآلخــر فــي غضــون ســبعة أي حال
حــدوث حالــة القــوة القاهــرة. حيــث يعتبــر الطــرف المقصــر متنــازال عــن حقــه فــي 

دفع تهمة التقصير عنه إذا لم يخطر الطرف اآلخر خالل الفترة المذكورة.
٣. ال يحــق ألي طــرف مقاضــاة الطــرف األخــر المخــل بالتزامــه نتيجــة لحــدوث حالــة 
مــن الحــاالت الناتجــة عــن القــوة القاهــرة، وال يعتبــر هــذا التأخيــر أو اإلخــالل خــرق 

لشروط وأحكام هذا النموذج.



يتعلــق بمنتجــات التجــارة الدوليــة مــن اعتمــادات اســتيراد وتصديــر ومســتندات 
الشحن برسم التحصيل استيراد وتصدير وخطابات الضمان الكترونيا.

٢٤ . المــواد: تعنــي أي مســتخدم أو وثائــق أو تعليمــات مقدمــة مــن البنــك إلــى 
المرخــص،  للموقــع  األمنيــة  المواصفــات  العمليــات،  بخصــوص  العميــل 
باإلضافــة إلــى أيــة عمليــات ذات صلــة، بحيــث يتــم تعديــل تلــك المــواد بصــورة 

كلية أو جزئية من وقت ألخر باي شكل او وسيلة.
ــذي يحــدث خــارج  ــر متوقــع ال ــي الحــدث أو الظــرف الغي ٢٥ . القــوة القاهــرة: وتعن
نطــاق ســيطرة الطــرف المتضــرر أو المضــرور، والــذي ال يمكــن تفاديــه بالطــرق 
ــه  ــر أداء التزامــات هــذا الطــرف أو عــدم قدرت ــى تأخي ــؤدي إل ــذي ي ــادة وال المعت
ــي  ــة، أو عــدم كفــاءة األداء الكل ــة أو جزئي ــه ســواء بصــورة كلي ــى أداء التزامات عل
والجزئــي لتلــك االلتزامــات، وتشــمل الظــروف الغيــر متوقعــة علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر األحــداث التــي تقــع نتيجــة اعمــال الشــغب، عصيــان مدنــي، 
ــه، او أي اغــالق ألي ظــرف ال يمكــن  ــان مســلح، الحــروب، اعمــال ارهابي عصي

السيطرة عليه.
ثانيا: مسؤوليات العميل:

١. يعتبــر أي تعامــل علــى الحســابات الخاصــة بالعميــل باســتخدام وســيلة التوثيــق 
المعتمــدة تعليمــات صــادرة مــن العميــل وتعتبــر حجــة فــي اإلثبــات، وال يحــق بــأي 
حــال مــن األحــوال االعتــراض عليهــا أو الدفــع بعــدم صالحيتهــا وتعتبــر بمثابــة 

تعليمات موقعة بتوقيع العميل المعتمد
٢. لتفاصيــل االشــتراك فــي الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة ألول مــرة أو وقــف 
الخدمــة أو إعــادة تشــغيلها برجــاء الرجــوع للموقــع الرســمي للبنــك أو التواصــل مــع 

مدير الحساب الخاص بك.
ــة  ــة المعلن ــح والتعليمــات األمني ــزام بالنصائ ــل االطــالع وااللت ــي العمي ٣. يجــب عل
علــى القنــوات اإللكترونيــة أو علــى الموقــع الرســمي للبنــك وبــأي تغييــرات قــد 
تطــرأ علــى هــذه النصائــح والتعليمــات األمنيــة فــي المســتقبل والموافقــة عليهــا، 

وتكون هذه الموافقة ملزمة قانونا.
٤. يتعهد العميل بالحفاظ علي سرية الطريقة المعتمدة.

٥. فــي حالــة اســتخدام العميــل للتوقيــع الرقمــي، فــإن اتفــاق التوقيــع الرقمــي 
ــي  ــة يخل ــوات اإللكتروني ــر ( OTP ) واســتخدام أنظمــة القن (الرقــم الســري المتغي
مســئولية البنــك عــن تأخير/عــدم تنفيــذ أي مــن تلــك العمليــات نتيجــة الخلــل فــي 
النظــام الخــاص بالبنــك أو أي ســبب آخــر مــن جانــب العميــل او مــن جانــب البنــك 
وال يحــق للعميــل الرجــوع علــي البنــك بــاي حــال مــن األحــوال نتيجــة لذلــك وذلــك 
طــوال ســريان اتفــاق التوقيــع الرقمــي الرقــم الســري المتغيــر( OTP ) وكــذا بعــد 
انتهائــه ألي ســبب مــن األســباب وان  البنــك لــن يتحمــل ايــة مســئولية بالنســبة 
لجميــع أنــواع الدعــاوي و/او اإلجــراءات و/او المطالبــات و/او المطالبــات و/او ايــة 

نفقات قد تنشأ.
ــرور. ويقــوم  ــة م ــا بكلم ــت مؤمن ــر اإلنترن ــة عب ــى الخدمــات المصرفي ٦. الدخــول إل
ــه الســتخدامه الحصــري. كمــا ينبغــي علــى  العميــل بإنشــاء كلمــة مــرور خاصــة ب
العميــل تســجيل كلمــة المــرور الخاصــة بــه علــى مســئوليته الخاصــة، وأن يحافــظ 
علــى ســريتها وفقــا لمتطلبــات أمــن المعلومــات. وينبغــي علــى العميــل أال 

يكشف كلمة المرور الخاصة به ألي شخص آخر.
٧. ينبغــي علــى العميــل أن يتصــل فــورا بالبنــك، إذا مــا ظهــر لــه أن شــخصا مــا أمكنــه 
الوصــول إلــى التفاصيــل األمنيــة الخاصــة بــه، كمــا أن البنــك لــن يكــون مســئوال 
بــأي شــكل مــن األشــكال عــن أي تعليمــات او معامــالت ماليــة أو غيــر ماليــة 

تمت باستخدام كلمة السر الخاصة بالعمالء من قبل شخص آخر.
٨. يتعهــد العميــل بإخطــار البنــك كتــاب ة بــأي تغييــرات قــد تطــرأ على المســتخدمين/ 
المخــول لهــم بالتوقيــع عــن العميــل، علــى أن يتــم تســليم اإلخطــار الكتابــي 

للبنك.
٩. يلتــزم العميــل بإخطــار البنــك مباشــرة بــأي تعليمــات قــد تصــدر مــن أي شــخص 

غير مسموح له او مشتبه فيه بالدخول على الحسابات الخاصة بالعميل.
ــع ووافــق علــى  ــه قــد اطل ــة( بأن ــد اســتخدام )الخدمــة اإللكتروني ١٠. يقــر العميــل عن
جميع الشروط الواردة بهذا سواء باللغة (www.cibeg.com) الطلب أو تلك التي 
تظهــر علــى الموقــع الرســمي الخــاص بالبنــك العربيــة أو اإلنجليزيــة و التــي قــد 
تتغيــر فــي المســتقبل، و يقــر العميــل بمســئوليته الكاملــة عــن متابعــة البنــود و 
الشــروط و التعليمــات األمنيــة التــي تظهــر علــى الموقــع الرســمي الخــاص 
بالبنــك فــي أي وقــت يســتخدم فيــه أي مــن الخدمــات اإللكترونيــة الخاصــة 

بالبنك.
ــن يكــون مســئوال عــن  ١١. يوافــق العميــل بموجــب هــذا الطلــب علــى أن البنــك ل
تنفيــذ أي تعليمــات وفقــا لهــذا الطلــب إال فــي حالــة وجــود رصيــد كافــي فــي 
الحســاب المذكــور بطلــب العميــل وان يكــون الطلــب مقبــول شــكال ومضمونــا 

من جانب البنك.
١٢. يتعهد العميل بكتابة الغرض من أية عملية تحويل.

١٣. يجــب أن يلتــزم العميــل عنــد إنشــائه ملــف المدفوعــات بصيغــة ملفــات البنــك ،  
والتي تكون متوفرة عند الطلب.

ــك خاضعــة تمامــا لموافقــة  ــع التعليمــات المقدمــة للبن ١٤. ينبغــي أن تكــون جمي
البنــك، ولجميــع الممارســات المصرفيــة واإلجــراءات التــي تنظــم تنفيذهــا. كمــا 
ينبغــي أن تكــون هــذه اإلجــراءات خاضعــة لجميــع الشــروط واألحــكام المذكــورة 

في نماذج الطلبات الصادرة من البنك.
١٥. يقــر العميــل بأنــه عنــد إرســال البنــك أي بيانــات مــن خــالل أي وســيلة إلكترونيــة  
وفقــا لطلــب العميل-تقــع المســئولية علــى عاتــق العميــل للحفــاظ علــى ســرية 
هــذه البيانــات. وال يتحمــل البنــك مســئولية أي تســرب لهــذه البيانــات أو عــدم 
عــن ســيطرة  الخارجــة  األســباب  مــن  للبيانــات ألي ســبب  العميــل  اســتالم 
البنكويتــم خصــم رســوم الخدمــة مــن حســابات العميــل وال يجــوز للعميــل 

المطالبة بأي تعويض.
ــزم البنــك  ١٦. يحــق للعميــل طلــب إلغــاء أي مــن الخدمــات المذكــورة ســابقا، ويلت
بذلــك ولكــن بعــد الدفــع الكامــل لجميــع الرســوم والمصروفــات المتعلقــة 

بالجوانب المالية للخدمة.
١٧. يقــر العميــل بــأن جميــع القواعــد واألنظمــة المعمــول بهــا فــي البنــك المركــزي 
ملزمــة وقابلــة للتنفيــذ، وال يتــم تنفيــذ أي معامــالت قــد تــؤدى إلــى خــرق أي 

من هذه القواعد أو اللوائح المشار إليها.
ــه  ــى أن أي معلومــة يتلقاهــا بواســطة خدمــة رســائل التنبي ــل عل ١٨. يوافــق العمي

النصية القصيرة هي إلعالمه فقط.
١٩. يقــر العميــل بتحمــل المســئولية الكاملــة، وعــدم تحمــل البنــك أيــة مســئولية عــن 
أي ضــرر قــد ينتــج عــن الدعــاوى أو الشــكاوى أو الخســائر أو األضــرار أو التكاليــف 
ــة تقديمــه خدمــة  ــك نتيج ــا البن ــي يتكبده ــا والت ــت طبيعته ــا كان ــات أي أو النفق

رسائل التنبيه النصية القصيرة للعميل.
٢٠. يقــر العميــل بأنــه المالــك الوحيــد لخــط الهاتــف المحمــول والبريــد اإللكترونــي 
المســجلين لــدى البنــك، كمــا يقــر باحتفاظــه بهاتفــه المحمول في جميــع األوقات 
وبأنــه يقــع تحــت مســئوليته الشــخصية، كمــا ينبغــي عليــه أيضــا أن يتجنــب 
فقدانــه. ويقــر العميــل بــأن البنــك ال يتحمــل أي مســئولية عــن قــراءة أو عــرض أو 
ســرقة أي معلومــات خاصــة بــه عــن طريــق الهاتــف المحمــول أو عــن طريــق أي 

وسيلة أخرى تتيح الوصول إلى الحسابات أو المعلومات المتعلقة به.
٢١. ينبغــى علــى العميــل إخطــار البنــك كتابيــا علــى الفــور إذا مــا تمــت ســرقة هاتفــه 

المحمول أو إذا ما قام بتغيير رقمه.

التجاري الدولي -مصر الخدمات المصرفية اإللكترونية للشركات من  البنك  يقدم 
أرصدتهم،  على  االطالع  للعمالء  يمكن  حيث  للبنك،  اإللكتروني  الموقع  خالل 
والقيام بالتحويالت النقدية إلى حسابات داخل أو خارج البنك، كما يمكنهم إبرام 
معامالت الخصم المباشر، ومعامالت التسوية والتجارة الدولية من خالل الموقع 
اإللكتروني للبنك. وحيث يرغب العميل ويطلب االشتراك في هذه الخدمات من 

خالل البنك التجاري الدولي – مصر

يكون بناء على هذا الطلب قد وافق على الشروط واألحكام الواردة بهذا النموذج 
ومرفقاته، كما يلي:

أوال: التعريفات:

في هذا النموذج، يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة أمام كل منها 
ما لم يقتضي السياق خالف ذلك.

١. البنــك: يعنــى البنــك التجــاري الدولــي (مصر)ســجل تجــاري اســتثمار القاهــرة رقــم 
٦٢٨٩٦ – العنوان ٩٢ شارع الجيزة بالجيزة

٢. الطريقــة المعتمــدة: وتعنــي الطريقــة المعتمــدة للتحقــق مــن هويــة العميــل و / 
أو أي مــن الموظفيــن المخــول لهــم مــن قبــل العميــل ، مــع التزامهــم بالحفــاظ 
علــى ســرية المعلومــات، وذلــك حتــى يتمكــن أي مــن العميــل أو األشــخاص 
المخــول لهــم الدخــول علــى أي مــن حســاباته او اســتخدام أيــا مــن الخدمــات 
االلكترونيــة، وتعتبــر مســئولية العميــل وحــده دون غيــره قيــام الموظفيــن / 

األشخاص المخولين فقط باستخدامه.
:CBE ٣. تعنى البنك المركزي المصري

٤. منظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى منظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة 
ــة  ــادل كل المعامــالت المالي للخصــم المباشــر واإلضافــة المباشــرة، الخاصــة بتب

لعمالء البنك من الشركات أو األفراد.
٥. خدمــة االنترنــت البنكيــة للشــركات (خدمــات النقــد عبــر االنترنــت مــن البنــك 
التجــاري الدولــي): تعنــى الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة المقدمــة مــن البنــك مــن 
البنــك  يتيــح لعمــالء  الــذي  اإلنترنــت  للبنــك علــى  االلكترونــي  الموقــع  خــالل 
ــة  ــال ال الحصــر، االطــالع علــى حســاباتهم البنكي خدمــات منهــا علــى ســبيل المث
والتحويــل النقــدي لحســابات أخــرى خاصــة بالشــركة (العميــل) أو إلــى أي حســاب 

بنكي داخل أو خارج البنك.
٦. خدمــة التجــارة اإللكترونيــة للشــركات (خدمــات التجــارة عبــر االنترنــت مــن البنــك 
ــك تقــدم حــل ألنشــطة التجــارة  ــي): هــي خدمــة مقدمــة مــن البن التجــاري الدول
الدوليــة، وهــو نظــام تجــارى آلــي يســمح للمســتخدم بتنفيــذ واســتالم معامــالت 
تجاريــة دوليــة فــي وقــت قياســي مــن خــالل التواصــل المباشــر مــع البنــك عبــر 

شبكة اإلنترنت.
٧. خدمــة اإلنترنــت البنكيــة للشــركات (خدمــة المدفوعــات اإللكترونيــة / خدمــة 
تحويــل المرتبــات إلكترونيــا): تعنــى الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة التــي يقدمهــا 
البنــك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالبنــك، بحيــث يمكــن لعمــالء 
البنــك أن يحولــوا األمــوال ســواء تحويــالت داخليــة أو خارجيــة (خدمــات الدفــع 
التحويــالت  طريــق  عــن  ســواء  الرواتــب  ملفــات  تحميــل  أو   / و  اإللكترونــي)، 

الداخلية أو الخارجية)دفع المرتبات إلكترونيا.
٨. خدمــات غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى الخدمــات المقدمــة مــن البنــك 
وفقــا لنظــام غرفــة المقاصــة اآلليــة المصرية/فــي مصــر والــذي وافــق العميــل 

على االنضمام إليه طبقا لما ورد بالبند ( ٤ )
٩. دليــل قواعــد غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى الدليــل القواعــد الــذي 
أصدرتــه غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة والــذي يشــمل القواعــد الحاكمــة وبنــود 
نظــام غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة والتــي تخضــع للتعديــل مــن وقــت آلخــر 

مــن قبــل غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة، وتمثــل التعليمــات جــزء ال يتجــزأ مــن 
هذا النموذج.

١٠. بنك الدائن: تعنى البنك التجاري الدولي (مصر).
التــي  المدينــة  بالحســابات  المحتفظــة  البنك/البنــوك  تعنــى  المديــن:  بنــك   .١١

ستخصم وفقا لخدمات غرفة المقاصة اآللية المصرية.
غرفــة  خدمــات  فــي  المشــترك  الدائــن  البنــك  عميــل  هــو  الدائــن:  العميــل   .١٢

المقاصة اآللية المصرية.
علــى  بالخصــم  الدائــن  بنــك  قــام  الذيــن  المدينيــن  تعنــى  المديــن:  العميــل   .١٣
حســاباتهم لــدى بنــوك المديــن طبقــا للتعليمــات الممنوحــة مــن العميــل الدائــن 

وذلك من خالل خدمات غرفة المقاصة.
١٤. حســاب العميــل الدائــن: تعنــى الحســاب الــذي يتــم فتحــه مــن قبــل العميــل 
الدائــن فــي البنــك الدائــن، إلجــراء كافــة معامــالت الخصــم واإلضافــة التــي 

تطلبها خدمات غرفة المقاصة اآللية المصرية عليه
ــل  ــب أو تعليمــات يتســلمه البنــك مــن العمي ــى أي طل ــل: تعن ١٥. تعليمــات العمي
باســتخدام  للشــركات  اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــة  تطبيــق  خــالل  مــن 
الطريقــة المعتمــدة ويتحمــل العميــل تبعيــة اأي عمليــات يتــم اجرائهــا عــن طريــق 

الخدمة المصرفية اإللكترونية أدنى مسئولية على البنك.
١٦. عمليــة الخصــم: تعنــى التحصيــل مــن خــالل هــذه الخدمــة حيــث يقــوم بنــك 
ــة  ــن مــن خــالل منظومــة غرف ــن بالخصــم مــن حســابات المديني ــل الدائ العمي
وتحصيلهــا  الدائــن  للعميــل  المســتحقة  بالقيــم  المصريــة  اآلليــة  المقاصــة 

وإضافتها لحساب العميل الدائن وفقا ألحكام هذا الطلب.
١٧. تعليمــات العميــل الدائــن: تعنــى تعليمــات تحصيــل أصدرهــا العميــل الدائــن 
بنــك  لــدى  المدينيــن  حســابات  مــن  ليخصمهــا  الدائــن  بنــك  إلــى  وأرســلها 
المدينيــن، ومثــل هــذه التعليمــات يصدرهــا العميــل الدائــن مــن خــالل منظومــة 
غرفــة المقاصــة اآلليــة ويوقــع عليهــا إلكترونيــا و/أو يتــم المصادقــة عليهــا 
ــن  ــات المدي ــل هــذه التعليمــات بيان باســتخدام وســيلة المصادقــة، وتحــدد مث

كما هو مطلوب
ــح  ــن لصال ــل المدي ــذي يقدمــه العمي ــوب ال ــر المكت ــر الخصــم المباشــر: األم ١٨. أم
بنــك العميــل الدائــن (مــزود الخدمــة للدائنيــن)، وبموجبــه يخصــم العميــل الدائــن 
القيمــة المســتحقة مــن الحســابات المصرفيــة للعميــل المديــن طبقــا للقواعــد 

المذكورة في األمر.
١٩. التوقيــع الرقمــي (الرمــز) يعنــى جهــاز التوثيــق المســتخدم فــي توقيــع معامــالت 
القانونــي) والمخــزن فــي صــورة رمــز والخاضــع  الرقمــي  (التوقيــع  التحويــل 

لشروط وأحكام تطبيق الشهادة اإللكترونية.
٢٠. الرقــم الســري المتغيــر (OTP): أجهــزة او تطبيقــات الرقــم الســري المتغيــر هــي 
عبــارة عــن أجهــزة مصادقــة  ديناميكيــة غيــر متصلــة باإلنترنــت تســتخدم ألنشــاء 
كلمــات ســر لمــدة محــدودة وقصيــرة. أجهــزة الرقــم الســري المتغيــر تســتخدم 

لتحسين أمن عملية المصادقة، ولحماية سالمة حساب المستخدم.
٢١ . خدمــة رســائل التنبيــه النصيــة القصيــرة: رســائل التنبيــه النصيــة القصيــرة هــي 
خدمــة إلخطــار العميــل بأنشــطة المعامــالت الماليــة التــي تنفــذ مــن خــالل نظــام 

الدفع النقدي عبر اإلنترنت.
٢٢. التحويــل الخارجــي: أي تحويــل مــن أي مــن حســابات العميــل إلــى أي مــن 
الحســابات األخــرى غيــر حســابات العميــل، ســواء داخــل البنــك أو ألي بنــك آخــر 

داخل أو خارج مصر.
٢٣. اســتالم الطلبــات المتعلقــة بمنتجــات التجــارة الدوليــة الكترونيــا: تعنــى الخدمــات 
التجــارة  لعمــالء  يتيــح  والــذي  البنــك  مــن  المقدمــة  اإللكترونيــة  المصرفيــة 
الدوليــة مــن اصــدار ومراجعــه وتقديــم وقبــول وتعديــل ودفــع واســتالم كل مــا 

ــات ينبغــي أن يكــون مــن خــالل الرمــز  ــذ أي عملي ٢٢. يوافــق العميــل علــى أن تنفي
اآلمن وفقا ألحكام اتفاقية الرموز اآلمنة.

٢٣. يعتبــر توقيــع الشــركة علــى طلــب االشــتراك فــي الخدمــات االلكترونيــة البنكيــة 
وتســليمه للبنــك تعاقــدا نهائيــا ملزمــا بيــن البنــك والشــركة، كمــا يعتبــر موافقــة 
مــن العميــل علــى االنضمــام إلــى أي مــن الخدمــات اإللكترونيــة التــي ســيقدمها 
ــة  ــم كاف ــه وتفه ــى الشــركة قراءت ــن عل ــم يتعي ــك فــي المســتقبل، ومــن ث البن

شروط وأحكام استخدام الخدمات بدقة وعناية قبل التوقيع عليه.
٢٤. يقــر العميــل بــأن المبالــغ المحولــة مــن أموالــه الخاصــة كمــا يقــر بمشــروعية 
وســالمة مصدرهــا وأنهــا ال تتعــارض مــع قانــون مكافحــة غســل األمــوال 

والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
٢٥. يقر العميل بمسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدونة بهذا الطلب.

٢٦. يقــر العميــل بتفويــض البنــك بشــكل نهائــي غيــر قابــل لإللغــاء بإجــراء المقاصــة 
الصــور وبيــن أي ودائــع /  للبنــك فــي أي صــورة مــن  ألي مبالــغ تســتحق 
ــا لــدي البنــك، وإذا كانــت  شــهادات / حســاب جــاري / حســاب توفيــر خــاص بن
هــذه الودائــع / الشــهادات / الحســاب الجــاري / حســاب التوفيــر بغيــر عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك فــان للبنــك الحــق فــي بيعهــا أو تحويلهــا الــي عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك وســيتم حســابها طبقــا لمتوســط ســعر الصــرف 

(شراء + بيع) / ٩ بالبنك في يوم البيع أو التحويل.
٢٧. يتفهــم العميــل أن أذون الخزانــة موضــع هــذا الطلــب يحتفــظ بهــا لــدى البنــك 

المركزي المصري نظرا ألنه الجهة الوحيدة المسئولة عن حفظ اذون الخزانة.
٢٨. يتفهــم العميــل أن ســندات الخزانــة موضــع هــذا الطلــب يحتفــظ بهــا لــدى شــركه 
مصــر للمقاصــة واإليــداع والقيــد المركــزي نظــرا ألنــه الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عن حفظ سندات الخزانة.
٢٩. يقــر العميــل بمســؤوليته الكاملــة عــن دقــة بيانــات المســتفيدين التــي يدرجهــا، 
ــة، ال يكــون البنــك مســؤوال عــن أي خســارة أو  ــات خاطئ ــة إدراج بيان وفــي حال
ضــرر ناتــج عــن أخطــاء أو تأخيــر فــي نقــل أو تســليم وثائــق أو تعليمــات الرســائل، 
أو فشــل نقلهــا أو تســليمها، أو نتيجــة لعــدم تحديــد موقــع أو خطــأ فــي تحديــد 
اســم المســتفيد أو الناتــج عــن أي ســبب آخــر خــارج الســيطرة أو أي مكتــب أو 

فرع أو مراسل أو وكيل.
٣٠. وقــد قــام العميــل بمراجعــة واعتمــاد جميــع بنــود وشــروط الخدمــات اإللكترونيــة 
للبنك التي تم نشرها على www.cibeg.com الموقع اإللكتروني  الذي يتضمن 
خدمة المصادقة العليا: خاصية الرقم السرى المتغير (OTP) المتعددة الخصائص 
و منهــا تنفيــذ التحويــالت الخارجيــة مــن خــالل القنــوات  اإللكترونيــة، والتــي 

تخضع للتحديث وفقا لتقييم البنك.
٣١. فــي حالــة اختيــار العميــل لخيــار كشــف الحســاب اإللكترونــي، ســيتمكن العميــل 
مــن مراجعــة / طباعــة كشــوف كال مــن حســاباته المصرفيــة وكشــوف بطاقــات 
االئتمــان الخاصــة بــه وكذلــك مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت 
ويعلــن أن خيــاره اإللكترونــي يحــل محــل كشــوف الحســاب المطبوعــة الــذي يتــم 
الحســاب  كشــوف  أن  العميــل  ويعلــن  الفعلــي.  البريــد  خــالل  مــن  إرســالها 
اإللكترونيــة التــي يرســلها البنــك دقيقــة ويؤكدهــا العميــل مــا لــم يناقــض 
العميــل مــا يــرد فــي الكشــف  خــالل ثالثيــن يوًمــا مــن تاريــخ إصــدار البيــان وإذا 
لــم يطعــن العميــل فــي هــذه المــدة، يعنــي أنــه تأكيــد علــى دقــة مــا هــو مبيــن 
فــي الكشــف، وأن العميــل يعلــن دقــة جميــع المعامــالت واألرصــدة علــى 
حســابات الشــركة وبطاقــات االئتمــان. العميــل هــو دائمــا المســؤول عــن الحفاظ 

باستمرار على عناوين البريد اإللكتروني المحدثة وجميع البيانات مع البنك.
ــة  ــة المعلن ــزام بالنصائــح والتعليمــات األمني ٣٢. يجــب علــى العميــل االطــالع وااللت

على القنوات االلكترونية او على الموقع الرسمي للبنك.

٣٣. يعمــل البنــك علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان حمايــة ســرية كافــة البيانــات 
وال يعنــى ذلــك ان البنــك يضمــن ســالمة األجهــزة الشــخصية للعمــالء ضــد أي 
فيروســات او اختراقــات حيــث ان تلــك هــي مســئولية العميــل. كمــا ان البنــك 
غيــر مســئول عــن أي اضــرار قــد تصيــب العميــل نتيجــة اســتخدام الخدمــات 

االلكترونية البنكية.
ــد  ــل عــدم اإلفصــاح عــن كلمــة الســر او أي مــن وســائل تأكي ــى العمي ٣٤. يجــب عل
الشــخصية الخاصــة بالخدمــات االلكترونيــة او الرقــم الســري المتغيــر(OTP ) ألي 
شــخص وألي ســبب كان بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك. وفــي حالــة حصــول 
أي طــرف اخــر علــى أي منهــم يعتبــر ذلــك تصريحــا مــن العميــل لهــذا الشــخص 
باســتخدام حســاباته ومــا يتبعــه مــن تحملــه لكافــة المخاطــر والمســئوليات 
والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك. وال يحــق للعميــل 
ان يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــالت اال فــي حالــة ثبــوت 

اهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات.
٣٥. يحــق للبنــك تعديــل أي مــن الشــروط واألحــكام المنظمــة للخدمــات البنكيــة 
االلكترونيــة فــي أي وقــت ودون حاجــة إلخطــار العميــل مســبقا، ويقــوم البنــك 
الحقــا بإخطــار العميــل بهــذه التعديــالت بــأي طريقــه يراهــا مناســبه وتعتبــر 

التعديالت الجديدة ملزمة وسارية.
ــة المقدمــة  ــة بمــا فيهــا الخدمــات البنكي ٣٦. يخضــع اســتخدام الخدمــات االلكتروني
عبــر شــبكة االنترنــت للقوانيــن المصريــة المطبقــة فــي هــذا الشــأن ومــا يصــدر 

من تعديالت الحقة.
٣٧. يقــر العميــل بمســؤولية الكاملــة عــن صحــة البيانــات المدونــة بهــذا الطلــب كمــا 
يتفهــم ويوافــق صراحــة علــى الشــروط واألحــكام العامــة للبنــك المتعلقــة بهــذه 

الحسابات وتلك المتعلقة بالخدمات اإللكترونية.
٣٨. يتعهــد العميــل بتحديــث بياناتــه الشــخصية فــي حالــة حــدوث أي تغييــرات أو بنــاء 

على طلب البنك خالل ٢١ يوما.
ــة الــذي ينــص علــى  ــه تلقــى دليــل الخدمــات المصرفي ــه أن ٣٩. يقــر العميــل بموجب

تعريفة الخدمات المصرفية.
٤٠. يتعهــد العميــل كتابيــا بشــكل نهائــي غيــر قابــل لإللغــاء بــان حصيلــة اعتمــادات 
التصديــر ومســتندات التصديــر المقبولــة مــن المســتورد ومضمونــه مــن بنــك 
المســتورد والمخصومــة لصالحــه طــرف البنــك بانــه لــن وال يقــوم بالتنــازل عنهــا 

ألي طرف اخر بخالف البنك.
والعمــوالت  والمصروفــات  الرســوم  بالئحــة  وقبولــه  بعلمــه  العميــل  يقــر   .٤١
والعوائــد المطبقــة علــى المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك، وأنهــا 
معلنــة لــدى كافــة فــروع وقنــوات االتصــال، بمــا فيهــا الموقــع اإللكترونــي 
ــك الالئحــة بشــكل دوري دون  ــل تل ــك فــي تعدي ــة البن ــك. كمــا يقــر بأحقي للبن

الحاجة إلى الحصول علي موافقة العميل المسبقة.
ــك مــن  ــك وذل ــدى البن ــة ل ــم الشــكاوى المتبع ــة تقدي ــل بعلمــه بآلي ــر العمي ٤٢. يق
خــالل المطبوعــات المتوافــرة بالفــروع أو رســائل البريــد اإللكترونــي أو مركــز 
خدمــة عمــالء البنــك. وفــي حالــة وجــود أي شــكوى، يقــر بالتزامــه بالرجــوع إلــى 
مصرفنــا أو ال وعــدم تقديــم الشــكوى مباشــرة إلــى البنــك المركــزي المصــري إال 
فــي حالــة عــدم رد البنــك خــالل ١٥ يومــا عمــل مــن اســتالم البنــك وبالطريقــة 

المتفق عليها والمعلنة للعمالء من جانب البنك.
ــج أو  ــى منت ــه إغــالق أو إيقــاف التعامــل عل ــه فــي حــال رغبت ــل ان ٤٣. يقــر العمي
خدمــة معينــة، فإنــه يلتــزم مــن جانبــه بإلغــاء جميــع التعليمــات والمعامــالت 
القائمــة بالطريقــة المقبولــة للبنــك وذلــك قبــل إلغــاء الخدمــة كمــا يلتــزم 
بالتوجــه إلــى أقــرب فــرع للتعامــل مــع الموظــف المســؤول و /أو االتصــال 
للشــركات  اإللكترونيــة  البنكيــة  للخدمــة  المختــص  العمــالء   خدمــة  بمركــز 

االحكام والشروط الخاصة بالخدمات 
المصرفية اإللكترونية للشركات

عــن  االســتعالم  يمكنــه  كمــا   Corporate Digital Contact Center CIB
المصروفــات والخصومــات المطبقــة مــن قبل البنــك في هذه الحالــة (إن وجدت)، 

وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك في هذا الشأن.
ثالثا: العمليات المالية والتجارية:

١. جميــع العمليــات التــي يتــم اســتالمها قبــل الســاعة الثانيــة مســاء خــالل أيــام عمــل 
البنــك تكــون قابلــة للتنفيــذ فــي نفــس يــوم االســتالم، مــا لــم تحــدث مشــكلة مــا 
مثــل عــدم كفايــة الرصيــد. أمــا العمليــات المســتلمة بعــد الســاعة الثانيــة يتــم 

تنفيذها في اليوم التالي.
٢. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلب/النمــوذج بمعرفتــه الكاملــة وإدراكــه وموافقتــه 
و/أو  الضمــان  خطابــات  وشــروط  أحــكام  جميــع  علــى  والصريحــة  الكاملــة 
االعتمــادات المســتندية و/أو مســتندات التحصيــل التــي وضعهــا البنــك، وعلــى 

أي تعديالت أخرى ملحقة بها/إضافية/عليها مستقبال (المعامالت التجارية).
٣. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلــب بإدراكــه الكامــل أن كل المعلومــات المقدمــة 
فــي هــذا الطلــب تعتبــر معلومــات أوليــة وليســت بيانــات نهائيــة، فــي حيــن أن 
ــر فــي ســجالت  ــي تظه ــك والت ــاري المعتمــدة مــن البن ــل التج معامــالت التموي
(المعامــالت  ملزمــة  نهائيــة  قانونيــة  وثيقــة  تعتبــر  التــي  فقــط  هــي  البنــك 

التجارية).
ــر  ٤. جميــع االعتمــادات المســتندية المقدمــة للبنــك مــن خــالل تطبيــق التجــارة عب
اإلنترنــت للبنــك تخضــع لألعــراف والممارســات الموحــدة المعمــول بهــا فــي تاريــخ 

صدور/إصدار االعتماد المستندي (المعامالت التجارية).
٥. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلــب بعــدم مســئولية البنــك وبمســئوليته الكاملــة 
علــى أن البضائــع المطلوبــة لالســتيراد بموجــب خطابــات االعتمــاد المســتندي و/ 
او مســتندات التحصيــل المقــدم للبنــك مــن خــالل تطبيــق التجــارة عبــر اإلنترنــت 
للبنــك والتــي ســيتم شــحنها مــن بلــد المنشــأ لتلــك البضائــع/ أو مــن إحــدى مراكــز 
اإلنتــاج الرئيســية الخاصــة بالشــركة/ أو أحــد فروعهــا / أو مــن أحــد مراكــز البيــع 
الخاصــة بهــا، هــي بضائــع غيــر محظــور اســتيرادها مــن قبــل الحكومــة المعامــالت 

التجارية.
٦. يقــر العميــل بفهمــه التــام أن أي طلــب اصــدار اعتمــاد مســتندي جديــد أو مســتند 
تحصيــل جديــد او قبــول مســتند تحصيــل او أي تعديــالت علــى مــا ســبق لــن يتــم 
تنفيذهــا مــن قبــل البنــك حتــى يتســلم البنــك وثائــق االســتيراد (علــى ســبيل 
المثــال، فاتــورة مبدئيــة، فاتــورة أو أمــر شــراء). كمــا يجــب أن يتــم تســليم هــذه 
الوثائــق إلــى فــرع البنــك فــي نفــس يــوم إرســال التعليمــات إلــى البنــك مــن خــالل 

نظام التجارة عبر اإلنترنت للبنك (المعامالت التجارية).
٧. يصــرح العميــل البنــك بموجــب هــذا الطلــب فــي تجديــد ومــد صالحيــة خطابــات 
الضمــان المصــدر قبــل حلــول ميعــاد انتهائــه فــي حالــة رغبــة المســتفيدين أو 

رغبتكم دون الرجوع الينا (المعامالت التجارية).
٨. يقــر العميــل بإدراكــه أن ”التحصيــل المســتندي الخارجــي" للعمليــات الجديــدة لــن 
األصليــة  الوثائــق  البنــك  يتســلم  حتــى  البنــك  قبــل  مــن  تنفيــذه  يتــم 

(المعامالت/العمليات التجارية).
ــه اســتخدام تمويــل / خصــم اعتمــادات  ــه فــي حال ٩. يقــر العميــل بكامــل علمــه بان
التصديــر وكذلــك مســتندات التصديــر المقبولــة مــن المســتورد والمضمونــة مــن 
بنــك المســتورد بكامــل قيمتهــا او جــزء منهــا بــان يتــم التنــازل عنهــا لصالــح البنــك 

وليس له الحق في المطالبة بها.
والمدفوعــات  األمــوال  نقــل  عــن جميــع عمليــات  العميــل بمســئوليته  يقــر   .١٠
ألطــراف أخــرى والتــي يقــوم بإجرائهــا مــن خــالل الخدمــات اإللكترونيــة، وبــأن 
البنــك ال يكــون مســئوال عــن صحــة هــذه العمليــات مثــل (النقــد عبــر اإلنترنــت، 

الدفع اإللكتروني، خدمة اإلضافة المباشرة من خالل غرفة المقاصة اآللية).

١١. يتعهــد العميــل بالكشــف كتابة/كتابيــا عــن الغــرض مــن التحويــالت الســابق 
ذكرهــا مثــل (النقــد عبــر اإلنترنــت، الدفــع اإللكترونــي، خدمــة اإلضافــة المباشــرة 

من خالل غرفة المقاصة اآللية).
١٢. ينبغــي علــى العميــل الدائــن أال يصــدر أي تعليمــات إال بعــد موافقــة البنــك 
ــة  ــى األمر/التفويــض ذي الصل ــة فــي مصــر عل ــة المقاصــة اآللي ــن وغرف المدي
بهــذه التعليمــات، ويمكــن للبنــك الدائــن أن يطلــب مــن العميــل الدائــن أن 
يقــدم لــه هــذه األوامــر المعتمدة/هــذا التفويــض المعتمــد أو أي أدلــة أخــرى أو 
أي مراجــع تثبــت هــذه الموافقــة بشــرط أن تكــون مقبولــة لــدى بنــك الدائــن، 
وإال فإنــه يجــوز للبنــك الدائــن رفــض أداء التعليمــات (خدمــة اإلضافــة المباشــرة 

من خالل غرفة المقاصة اآللية).
ــه، ينبغــي علــى  ــة إصــدار تفويض/أمــر قابــل لإللغاء/يمكــن الرجــوع في ١٣. فــي حال
العميــل الدائــن االحتفــاظ برصيــد كافــي فــي حســاباته لتغطيــة أي عمليــات 
خصــم مباشــر يتــم إلغائها/الرجــوع فيهــا مــن قبــل العميــل المديــن، حيــث يقــوم 
البنــك بخصــم أي مــن حســابات الدائــن دون موافقــة مســبقة. ويكــون العميــل 
والبنــك  المدينيــن،  والعمــالء  الدائــن،  البنــك  أمــام  مســئوال  وحــده  الدائــن 
المديــن، وأي مــن األطــراف األخــرى (خدمــة الخصــم المباشــر مــن خــالل غرفــة 

المقاصة اآللية).
١٤. فــي حالــة تســوية المعامــالت بعملــة غيــر العملــة الخاصة بحســاب خصــم العميل، 
فــإن العميــل يوافــق علــى قيــام البنــك بتحويــل المبالــغ الموجــودة فــي حســاب 

العميل إلى العملة المطلوبة وفقا لسعر الصرف بالبنك في تاريخ التحويل.
١٥. بمجــرد أن يتســلم البنــك طلــب المعامــالت المقــدم مــن العميــل فيمــا يتعلــق 
بمنظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة، يقــوم البنــك بإرســال هــذه المعامــالت إلــى 
شــركة بنــوك مصــر عبــر ملفــات إلكترونيــة (خدمــة اإلضافــة المباشــرة مــن خــالل 

غرفة المقاصة اآللية).
١٦. تقتصــر مســئولية البنــك علــى إرســال البيانــات المشــار إليهــا، إلــى شــركة بنــوك 
مصــر لتنفيــذ المعامــالت المذكــورة. (خدمــة اإلضافــة المباشــرة مــن خــالل غرفــة 

المقاصة اآللية).
١٧. بنــك الدائــن ليــس مســئوال عــن صحــة ودقــة البيانــات أو المعامــالت المقدمــة 
مــن العميــل الدائــن فيمــا يتعلــق بخدمــة غرفــة المقاصــة اآلليــة فــي مصــر. وإذا 
الدائــن مســئوال  بنــك  يكــون  فلــن  البيانــات،  هــذه  عــدم صحــة  إثبــات  تــم 
عن/ملتزمــا ب تعويــض العميــل الدائــن عــن أيــة أخطــاء قــد تحــدث. ويكــون 
العميــل الدائــن مســئوال بشــكل كامــل عــن هــذه التعليمــات أمــام العميــل 
ــث، وال يتحمــل  ــن و/أو طــرف ثال ــك المدي ــن) و/أو بن ــن (العمــالء المديني المدي
البنــك الدائــن مســئولية أي التزامــات قــد تنتــج عــن تنفيــذ مثــل هــذه التعليمــات 

(خدمة اإلضافة المباشرة من خالل غرفة المقاصة اآللية).
١٨.يقــوم بنــك الدائــن بإضافــة المبالــغ التــي تــم خصمهــا مــن حســابات المدينيــن 
إلــى حســاب الدائــن، ويعتبــر البنــك أنــه قــد أوفــى بالتزاماتــه فــور إضافتــه هــذه 
غرفــة  خــالل  مــن  المباشــرة  اإلضافــة  (خدمــة  الدائــن.  إلــى حســاب  المبالــغ 

المقاصة اآللية).
هــذا  فــي  العميــل  قبــل  مــن  لــه  المقدمــة  البيانــات  جميــع  البنــك  ١٩.يعتبــر 
ــة تفويــض رســمي  ــة – بمثاب الصدد/الســياق – مــن خــالل الوســائل اإللكتروني
ثــم  ومــن  عليها/المذكــورة  المنصــوص  بالمبالــغ  العميــل  حســاب  لخصــم 
ــات المذكــورة.  ــوك وفقــا للبيان ــى حســابات المســتفيدين فــي البن اإلضافــة إل

(خدمه اإلضافة المباشرة)
٢٠. تقتصــر مســئولية البنــك علــى معالجــة البيانــات الــواردة، وال يتحمــل البنــك 
مســئولية تعويــض العميــل عــن أي أخطــاء قــد تحــدث نتيجــة عــدم صحــة او دقــة 

أي بيانات أو معلومات مقدمة من العميل.

٢١. يحــق لصاحــب الوثيقــة (الوثائــق) أو المفــوض عنــة قانونــا أن يســترد خــالل أيــام 
العمل الرسمية بالبنك وحتى الساعة ٢٩ ظهرا (الثانية عشر ظهرا) قيمة الوثيقة / 
الوثائــق التــي اشــتراها وفقــا للقيمــة االســتردادية المعلنــة مــن البنــك للوثيقــة 
فــي ذات يــوم االســترداد، علمــا بــأن الطلبــات التــي تقــدم للبنــك الســترداد 
قيمــة الوثيقــة / الوثائــق بعــد الســاعة ٢٩ ظهــرا (الثانيــة عشــر ظهرا)، يتم اســترداد 
قيمتهــا فــي يــوم العمــل التالــي وفقــا للقيمــة االســتردادية المعلنــة مــن البنــك 

للوثيقة في ذلك اليوم.
عنــد  الوديعــة  فــي  التصــرف  كيفيــة  عــن  تعليمــات  ذكــر  عــدم  حالــة  فــي   .٢٢
الشــروط  بنفــس  لمــدة مماثلــة  تلقائيــا  الوديعــة ســتجدد  فــان  االســتحقاق 

وبسعر العائد المعلن من البنك على الودائع عند التجديد.
ــر فــي  ــأي تغيي ــا أو مــن خــالل القنــوات المعتمــدة ب ــغ للبنــك كتابي ٢٣. يجــب أن يبل
التعليمــات المتعلقــة بالوديعــة قبــل ٤٨ ســاعة علــى األقــل مــن تاريــخ اســتحقاق 

الوديعة.
٢٤. فــي حالــة طلبكــم ســحب أي مبلــغ كلــي او جزئــي مــن الوديعــة قبــل تاريــخ 
االســتحقاق فيحــق للبنــك أن يخصــم عمولــة الكســر المترتبــة علــى هــذا الســحب 

طبقا للشروط والقواعد المحددة بواسطة البنك في تاريخ طلب السحب.
٢٥. فــي حالــة طلــب تجديــد الوديعــة لمــدة أو لمــدد أخــري فســيتم منــح ســعر العائــد 

الساري بالبنك في تاريخ التجديد.
٢٦. يبــدأ تاريــخ ســريان احتســاب العائــد للودائــع التــي يتــم ربطهــا مــن ايداعــات نقديــة 

طبقا للنظام المعمول به بالبنك.
٢٧. ال يتــم إلغــاء الشــيك المصرفــي إال بتقديــم أصــل الشــيك بمعرفــة العميــل 
(طالــب اإلصــدار) أو بموافقــة المســتفيد الكتابيــة وفقــا للصيغــة المقبولــة 

شكال ومضمونا من البنك وتقديم أي منهما ألي فرع من فروع البنك.
٢٨. تطبــق الشــروط واألحــكام الخاصــة بــوزارة الماليــة عنــد شــراء أو بيــع أذون الخزانــة 
ــك  ــة تل ــى كاف ــا عل ــا واطالعن ــر بعلمن ــة ونق / التقــدم لعطــاءات ســندات الخزان
الشــروط واألحــكام وأننــا قبلنــا التنفيــذ وفقــا لهــا دون أي مســؤولية أو أي خطــر 
علــى البنــك فــي هــذا الشــأن حيــث أنــه مجــرد مفــوض عنــا فــي تنفيــذ رغبتنــا 

في شراء أو بيع اذون الخزانة الموضحة بهذا الطلب.
ــاه  ــى حســابنا طرفكــم الموضــح أدن ــل بموجــب هــذا بالخصــم عل ٢٩. يصــرح العمي
بالقيمــة الحاليــة لمــا يتــم قبولــه مــن العطــاء المقــدم منــا وكــذا كافــة عموالتكــم 
ومصاريفكــم فــي هــذا الشــأن كمــا نرجــو إضافــة القيمــة االســمية لــألذون بعــد 

خصم الضرائب المستحقة في تاريخ استحقاقها لذات الحساب المذكور.
٣٠. يصــرح العميــل بموجــب هــذا بالخصــم علــى حســابنا طرفكــم المذكــور بالطلــب 
بالقيمــة الحاليــة وكــذا كافــة عموالتكــم ومصاريفكــم فــي هــذا الشــأن كمــا نرجــو 
أضافــة القيمــة اإلســمية للســند فــي تاريــخ اســتحقاقها وكذلــك خصــم الضرائــب 

المستحقة لكل كوبون لذات الحساب المذكور.
ــا بشــركة  ــب يحتفــظ به ــة موضــع هــذا الطل ــل أن ســندات الخزان ٣١. يتفهــم العمي
مصــر المقاصــة لإليــداع والقيــد المركــزي نظــرا ألنهــا الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عن حفظ سندات الخزانة.
٣٢. يجــب علــى العميــل إرســال / تعديــل / الغــاء طلــب ســندات الخزانــة الــي البنــك 
قبــل الموعــد المحــدد مــن طــرف البنــك المركــزي المصــري إلغــالق العطــاء 

بمدة ال تقل عن ساعتين.
٣٣. يجــب علــى العميــل إرســال / تعديــل / إلغــاء طلــب أذون الخزانــة للســوق األولــي 
الــي البنــك قبــل الموعــد المحــدد مــن طــرف البنــك المركــزي المصــري إلغــالق 

العطاء بمدة ال تقل عن يوم عمل.

رابعا: المسؤوليات األمنية للعميل:
ــة  ــة ألي تعليمــات أمني ــان باإلضاف ــر األم ــة معايي ــزام بكاف ــل بااللت ــد العمي ١. يتعه
بجميــع  وااللتــزام  االطــالع  العميــل  علــى  فيجــب  البنــك.  مــن  صــادرة  أخــرى 
التعليمــات األمنيــة المعلنة/المنشــورة علــى القنــوات اإللكترونيــة أو علــى الموقــع 
الرســمي للبنــك. كمــا يتعهــد العميــل بإعــداد وصيانــة ومراجعــة بانتظــام أي تدابيــر 
أمنيــة أخــرى الزمــة للحفــاظ علــى الممارســة الجيــدة لمســتخدم الحاســب اآللــي. 
ويتعهــد العميــل أيضــا باتخــاذ التدابيــر الالزمة/اإلجــراءات الضروريــة للحفــاظ علــى 
المعلومــات الخاصــة بــه. حيــث يعتبــر العميــل مســئوال عــن التأكــد مــن مســتوى 
ــه، وعــن نقــل الرســائل  ــي وأجهــزة االتصــال الخاصــة ب أمــان نظــام الحاســب اآلل

بأمان إلى البنك.
٢. يجــب علــي العميــل عــدم االفصــاح عــن كلمــة الســر او اســم المســتخدم، أو أي 
مــن وســائل تأكيــد الشــخصية  الخاصــة بالخدمــات اإللكترونيــة ألي شــخص وألي 
ســبب كان، بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك. وفــي حالــة حصــول أي طــرف اخــر 
علــى أي منهــم، يعتبــر ذلــك تصريــح ا مــن العميــل لهــذا الشــخص باســتخدام 
والمســئوليات  المخاطــر  التبعــات  لكافــة  تحملــه  مــن  يتبعــه  ومــا  حســاباته 
والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك. وال يحــق للعميــل 
أن يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــالت إال فــي حالــة ثبــوت 

إهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات
٣. يتحمــل العميــل مســئولية االلتــزام بالتدابيــر األمنيــة الخاصــة بالطريقــة المعتمــدة 
تــم  وذلــك عــن طريــق االحتفــاظ بســرية األكــواد فــي جميــع األوقــات. كمــا 
تحديدهــا بواســطة العميــل صاحــب االمتيــازات المحــددة وفقــا للقواعــد المحــددة 

من قبل العميل.
٤. تنحصــر التزامــات البنــك فــي تنفيــذ التعليمــات الصــادرة مــن العميــل بعــد قبولهــا 
ــات  ــك مســئوال فــي حــال عــدم صحــة أو دقــة البيان ــك، وال يكــون البن مــن البن
المقدمــة مــن العميــل. وال يلتــزم البنــك بتقديــم أي تعويــض نتيجــة لعــدم صحــة 
تاريــخ  إلغــاء أو تعديــل أي معاملــة بعــد  البيانــات. وال يحــق للعميــل  أو دقــة 

االستحقاق الخاص بها.
٥. الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة متاحــة طــوال أيــام االســبوع وفــي حالــة الصيانــة او 
انقطــاع الخدمــة المخططــة ســوف يتــم ابــالغ العميل عبر الوســيلة المناســبة. حيث 
ينبغــي علــى البنــك أن يبــذل جهــدا معقوال/مقبــوال لتوفيــر الخدمــة. ومــع ذلــك، لن 
ــك  ــم كل أو بعــض خدمــات البن ــك مســئوال عــن أي فشــل فــي تقدي يكــون البن
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت ألي ســبب يقــع خــارج نطــاق ســيطرته، بمــا فــي ذلك على 
وجــه الخصــوص أي تعليق/انقطــاع للخدمــة ألغــراض الصيانــة أو لتحديث/تطويــر 

أنظمة البنك أو أي أنظمة أخرى يستخدمها البنك لتقديم الخدمة.
خامسا: مسؤوليات البنك:

١.  يحق للبنك أن يقوم بإيقاف إحدى أو كل خدمات البنك اإللكترونية،.
٢.  يجــب أن يتخــذ البنــك جميــع االحتياطــات األمنيــة الالزمــة لضمــان ســرية بيانــات 

العمالء.
٣.  فــي حالــة وجــود استفســارات أو شــكاوى يجــب علــى العميــل االتصــال بممثلــي 
خدمــة عمــالء البنــك أو بفريــق إدارة النقد(إحــدى خدمــات مجموعــة المعامــالت 
ــرد علــى العميــل علــى وجــه الســرعة وفــي الوقــت  العالميــة). ويلتــزم البنــك بال

المناسب من خالل الوسيلة التي يراها البنك مناسبة.
٤.  يحتفــظ البنــك بحقــه فــي جميــع األوقــات وفقــا لتقديــره ورغبتــه فــي إضافــة أو 
ومميزات/ســمات/خصائص  والرســوم  واألحــكام  الشــروط  تعديــل  أو  تغييــر 
أو  تغييــرات  أي  وتعتبــر  مســبقا.  العميــل  إخطــار  إلــى  الحاجــة  دون  الخدمــة 

تعديالت من هذا القبيل نافذة وملزمة للعميل.

٥.  يحــق للبنــك -وفقــا لســلطته التقديريــة -أن يوقــف أو يقــوم بوقــف أو ســحب 
أو قصر جزء أو كل الخدمة لحماية العميل، على أن يتم إخطار العميل بذلك.

٦.  ال يتــم تنفيــذ عمليــات التحويــل الخارجيــة لحســابات لــدى بنــوك أخــرى، إال مــن 
خالل رمز أمان طبقا التفاقية الرموز.

ــذ المعامــالت نتيجــة ظــروف  ــر فــي تنفي ــر البنــك مســؤوال عــن أي تأخي ٧.  ال يعتب
خارجــة عــن إرادتــه، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، انقطــاع التيــار الكهربائــي، أو 
األخطــاء الناتجــة عــن أعطــال فــي أنظمــة الحاســب اآللــي أو شــبكات االتصــاالت، 
أو  اإللكترونيــة  المدفوعــات  شــبكات  قبــل  مــن  المعامــالت  تعطل/تأخــر  أو 

البنوك المراسلة أو المستقبلة.
٨.  ال يعتبــر البنــك مســئوال عــن أيــة أخطــاء غيــر متعمــدة ناتجــة عــن ســوء تصــرف 

غير متعمد.
اعتبــاره طرفــا فــي حالــة وجــود أي مــن  يتــم  البنــك مســئوال وال  ٩.  ال يكــون 

المنازعات التي قد تنشأ بين العميل وأي من األطراف األخرى.
١٠. يحــق للبنــك – فــي أي وقــت – أن يقــوم بتســوية الديــون أو المبالــغ المســتحقة 

على العميل بخصمها من حسابات العميل.
١١. يصــرح للبنــك بالكشــف عــن البيانــات وتقديــم المســتندات الخاصــة بهــذه 

الودائع عند اتخاذه اإلجراءات القانونية ضدنا.
ــه أو  ــه أو مراســليه أو وكالئ ــك باســتخدام فروع ــل يقــوم البن ــراء التحوي ــد اج ١٢. عن
وســطائه وعليــه لــن يتحمــل البنــك أي أخطــاء قــد تنشــأ مــن هــذه األطــراف عــن 
تأخيــر التنفيــذ أو مصاريــف أو خصومــات أو فشــل فــي اجــراء وتنفيــذ التحويــل 
ــد ينشــأ  ــر ق ــك أي أخطــاء فــي اســم المســتفيد أو أي تأخي ــا ال يتحمــل البن كم
بســبب حــروب معلنــة أو غيــر معلنــة أو ثــورة أو عصيــان مســلح أو أي منــع 
بســبب قوانيــن أو أحــكام قمــع أو تحكــم مــن الســلطة العامــة أو مــن حكومــة 
محليــة أو خارجيــة أو أي تأخيــر ينشــأ قــد يحــدث نتيجــة لمحاولــة تدبيــر عملــة 

التحويل.
١٣. يحــق للبنــك رفــض طلــب لشــراء اذون الخزانــة بســبب عــدم توافــر المبلــغ 
المقــدم للعطــاء )القيمــة الحاليــة + العمــوالت + المصاريــف( فــي حســابكم 

المذكور في الطلب.
سادسا: منح الترخيص لدخول ال موقع اإللكتروني للبنك التجاري الدولي:

١. يعتبــر الموقــع المرخــص والمــواد المتعلقــة بــه وحقــوق الطبــع وبــراءات االختــراع 
واألسرار التجارية وأية حقوق ملكية أخري مملوكة ملكية خاصة بالبنك.

٢. يتعهــد العميــل بتعويــض البنــك عــن أي تلــف أو خســارة ســواء المباشــرة أو الغيــر 
ــا  ــع المرخــص بم ــن ســوء اســتخدام أو نشــر الموق ــج ع ــد تنت ــي ق مباشــرة، والت

يخالف الشروط واألحكام المذكورة بهذا النموذج.
٣. يتعهد العميل بعدم طبع أو إصدار موقع مماثل للموقع المرخص به او ان يســمح 

بالمثل عن معرفة مسبقة منة بدون الموافقة الكتابية المسبقة من البنك.

ــل بعــدم الكشــف عــن المــواد الخاصــة بموقــع البنــك المرخــص /  ٤. يتعهــد العمي
الرسمي ألي طرف ثالث غير موظفي العميل عند حاجتهم لذلك.

٥. يتعهــد العميــل بــأن يســتخدم موقــع البنــك المرخــص وفقــا للرخصــة الممنوحــة 
كمــا هــو مبيــن فــي هــذا النمــوذج، وأن يضمــن التــزام موظفيــه الكامــل بالقواعــد 

واإلجراءات المنصوص عليها بهذا النموذج.
سابعا: الرسوم:

تنفيــذ  رســوم  بخصــم  فيــه  رجعــة  نهائــي/ال  بشــكل  البنــك  العميــل  يفــوض 
المعامــالت والخدمــات مــن حســابات العميــل لــدى البنــك (ســواء بالجنيــه المصــري 
ــه). كمــا يقــر العميــل بقبولــه أي تغييــر قــد يطــرأ علــى تعريفــة رســوم  أو بمــا يعادل

البنك القابلة للتغيير من وقت آلخر.
ثامنا: شروط اإللغاء:

يحــق للبنــك إنهــاء الخدمــة المذكــورة، وبــدون إبــداء أســباب وفــي أي وقــت، علــى أن 
يتــم إخطــار العميــل كتابــة قبــل اإلنهــاء ب ٢١ يــوم علــى األقــل. علــى انــه يؤخــذ فــي 

االعتبار انه لن يؤثر اإلنهاء على أية حقوق ألي من األطراف حتى تاريخ اإلنهاء.
تاسعا: صحة العقد:

يعــد هــذا النمــوذج صالحــا لمــدة ســنة واحــدة اعتبــارا مــن تاريــخ التوقيــع، ويتــم 
تجديدهــا تلقائيــا لفتــرة أخــرى، كمــا يحــق لــكال الطرفيــن إلغــاء العقــد فــي أي وقت عن 

طريق إخطار الطرف اآلخر كتابيا بفترة ال تقل عن ٢١ يوما قبل إلغاء العقد.
عاشرا: القانون الحاكم والسلطة القضائية:

تخضــع هــذه االتفاقيــة ألحــكام القانــون المصــري وأي نــزاع أو خــالف قــد ينشــأ 
بخصــوص تنفيــذ أو تطبيــق أو تفســير هــذا االتفــاق أو يتولــد عنــه يتــم تســويته 

والفصل فيه عن طريق محاكم الجيزة بكافة درجاته.
بيــن  االختــالف  حالــة  العربيــة واإلنجليزيــة وفــي  باللغتيــن  الطلــب  تحــرر هــذا   .١

النصين يعتد بنص اللغة العربية.
إحدى عشر: الظروف واألحداث غير المتوقعة:

١. ال يتحمــل أطــراف هــذا االتفــاق مســئولية أي إخــالل ينتــج عنــه تأخيــر أو عــدم 
تنفيــذ أي مــن االلتزامــات الــواردة بهــذا النمــوذج، والــذي ينتــج عــن قــوة قاهــرة أو 

ظروف غير متوقعة ال يمكن التنبؤ بها.
٢. ينبغــي علــى الطــرف الــذي تأخــر عــن أداء أي مــن مســئولياته أو لــم يؤدهــا بســبب 
ــام مــن تاريــخ  ــة قــوة قاهــرة، أن يخطــر الطــرف اآلخــر فــي غضــون ســبعة أي حال
حــدوث حالــة القــوة القاهــرة. حيــث يعتبــر الطــرف المقصــر متنــازال عــن حقــه فــي 

دفع تهمة التقصير عنه إذا لم يخطر الطرف اآلخر خالل الفترة المذكورة.
٣. ال يحــق ألي طــرف مقاضــاة الطــرف األخــر المخــل بالتزامــه نتيجــة لحــدوث حالــة 
مــن الحــاالت الناتجــة عــن القــوة القاهــرة، وال يعتبــر هــذا التأخيــر أو اإلخــالل خــرق 

لشروط وأحكام هذا النموذج.



يتعلــق بمنتجــات التجــارة الدوليــة مــن اعتمــادات اســتيراد وتصديــر ومســتندات 
الشحن برسم التحصيل استيراد وتصدير وخطابات الضمان الكترونيا.

٢٤ . المــواد: تعنــي أي مســتخدم أو وثائــق أو تعليمــات مقدمــة مــن البنــك إلــى 
المرخــص،  للموقــع  األمنيــة  المواصفــات  العمليــات،  بخصــوص  العميــل 
باإلضافــة إلــى أيــة عمليــات ذات صلــة، بحيــث يتــم تعديــل تلــك المــواد بصــورة 

كلية أو جزئية من وقت ألخر باي شكل او وسيلة.
ــذي يحــدث خــارج  ــر متوقــع ال ــي الحــدث أو الظــرف الغي ٢٥ . القــوة القاهــرة: وتعن
نطــاق ســيطرة الطــرف المتضــرر أو المضــرور، والــذي ال يمكــن تفاديــه بالطــرق 
ــه  ــر أداء التزامــات هــذا الطــرف أو عــدم قدرت ــى تأخي ــؤدي إل ــذي ي ــادة وال المعت
ــي  ــة، أو عــدم كفــاءة األداء الكل ــة أو جزئي ــه ســواء بصــورة كلي ــى أداء التزامات عل
والجزئــي لتلــك االلتزامــات، وتشــمل الظــروف الغيــر متوقعــة علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر األحــداث التــي تقــع نتيجــة اعمــال الشــغب، عصيــان مدنــي، 
ــه، او أي اغــالق ألي ظــرف ال يمكــن  ــان مســلح، الحــروب، اعمــال ارهابي عصي

السيطرة عليه.
ثانيا: مسؤوليات العميل:

١. يعتبــر أي تعامــل علــى الحســابات الخاصــة بالعميــل باســتخدام وســيلة التوثيــق 
المعتمــدة تعليمــات صــادرة مــن العميــل وتعتبــر حجــة فــي اإلثبــات، وال يحــق بــأي 
حــال مــن األحــوال االعتــراض عليهــا أو الدفــع بعــدم صالحيتهــا وتعتبــر بمثابــة 

تعليمات موقعة بتوقيع العميل المعتمد
٢. لتفاصيــل االشــتراك فــي الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة ألول مــرة أو وقــف 
الخدمــة أو إعــادة تشــغيلها برجــاء الرجــوع للموقــع الرســمي للبنــك أو التواصــل مــع 

مدير الحساب الخاص بك.
ــة  ــة المعلن ــح والتعليمــات األمني ــزام بالنصائ ــل االطــالع وااللت ــي العمي ٣. يجــب عل
علــى القنــوات اإللكترونيــة أو علــى الموقــع الرســمي للبنــك وبــأي تغييــرات قــد 
تطــرأ علــى هــذه النصائــح والتعليمــات األمنيــة فــي المســتقبل والموافقــة عليهــا، 

وتكون هذه الموافقة ملزمة قانونا.
٤. يتعهد العميل بالحفاظ علي سرية الطريقة المعتمدة.

٥. فــي حالــة اســتخدام العميــل للتوقيــع الرقمــي، فــإن اتفــاق التوقيــع الرقمــي 
ــي  ــة يخل ــوات اإللكتروني ــر ( OTP ) واســتخدام أنظمــة القن (الرقــم الســري المتغي
مســئولية البنــك عــن تأخير/عــدم تنفيــذ أي مــن تلــك العمليــات نتيجــة الخلــل فــي 
النظــام الخــاص بالبنــك أو أي ســبب آخــر مــن جانــب العميــل او مــن جانــب البنــك 
وال يحــق للعميــل الرجــوع علــي البنــك بــاي حــال مــن األحــوال نتيجــة لذلــك وذلــك 
طــوال ســريان اتفــاق التوقيــع الرقمــي الرقــم الســري المتغيــر( OTP ) وكــذا بعــد 
انتهائــه ألي ســبب مــن األســباب وان  البنــك لــن يتحمــل ايــة مســئولية بالنســبة 
لجميــع أنــواع الدعــاوي و/او اإلجــراءات و/او المطالبــات و/او المطالبــات و/او ايــة 

نفقات قد تنشأ.
ــرور. ويقــوم  ــة م ــا بكلم ــت مؤمن ــر اإلنترن ــة عب ــى الخدمــات المصرفي ٦. الدخــول إل
ــه الســتخدامه الحصــري. كمــا ينبغــي علــى  العميــل بإنشــاء كلمــة مــرور خاصــة ب
العميــل تســجيل كلمــة المــرور الخاصــة بــه علــى مســئوليته الخاصــة، وأن يحافــظ 
علــى ســريتها وفقــا لمتطلبــات أمــن المعلومــات. وينبغــي علــى العميــل أال 

يكشف كلمة المرور الخاصة به ألي شخص آخر.
٧. ينبغــي علــى العميــل أن يتصــل فــورا بالبنــك، إذا مــا ظهــر لــه أن شــخصا مــا أمكنــه 
الوصــول إلــى التفاصيــل األمنيــة الخاصــة بــه، كمــا أن البنــك لــن يكــون مســئوال 
بــأي شــكل مــن األشــكال عــن أي تعليمــات او معامــالت ماليــة أو غيــر ماليــة 

تمت باستخدام كلمة السر الخاصة بالعمالء من قبل شخص آخر.
٨. يتعهــد العميــل بإخطــار البنــك كتــاب ة بــأي تغييــرات قــد تطــرأ على المســتخدمين/ 
المخــول لهــم بالتوقيــع عــن العميــل، علــى أن يتــم تســليم اإلخطــار الكتابــي 

للبنك.
٩. يلتــزم العميــل بإخطــار البنــك مباشــرة بــأي تعليمــات قــد تصــدر مــن أي شــخص 

غير مسموح له او مشتبه فيه بالدخول على الحسابات الخاصة بالعميل.
ــع ووافــق علــى  ــه قــد اطل ــة( بأن ــد اســتخدام )الخدمــة اإللكتروني ١٠. يقــر العميــل عن
جميع الشروط الواردة بهذا سواء باللغة (www.cibeg.com) الطلب أو تلك التي 
تظهــر علــى الموقــع الرســمي الخــاص بالبنــك العربيــة أو اإلنجليزيــة و التــي قــد 
تتغيــر فــي المســتقبل، و يقــر العميــل بمســئوليته الكاملــة عــن متابعــة البنــود و 
الشــروط و التعليمــات األمنيــة التــي تظهــر علــى الموقــع الرســمي الخــاص 
بالبنــك فــي أي وقــت يســتخدم فيــه أي مــن الخدمــات اإللكترونيــة الخاصــة 

بالبنك.
ــن يكــون مســئوال عــن  ١١. يوافــق العميــل بموجــب هــذا الطلــب علــى أن البنــك ل
تنفيــذ أي تعليمــات وفقــا لهــذا الطلــب إال فــي حالــة وجــود رصيــد كافــي فــي 
الحســاب المذكــور بطلــب العميــل وان يكــون الطلــب مقبــول شــكال ومضمونــا 

من جانب البنك.
١٢. يتعهد العميل بكتابة الغرض من أية عملية تحويل.

١٣. يجــب أن يلتــزم العميــل عنــد إنشــائه ملــف المدفوعــات بصيغــة ملفــات البنــك ،  
والتي تكون متوفرة عند الطلب.

ــك خاضعــة تمامــا لموافقــة  ــع التعليمــات المقدمــة للبن ١٤. ينبغــي أن تكــون جمي
البنــك، ولجميــع الممارســات المصرفيــة واإلجــراءات التــي تنظــم تنفيذهــا. كمــا 
ينبغــي أن تكــون هــذه اإلجــراءات خاضعــة لجميــع الشــروط واألحــكام المذكــورة 

في نماذج الطلبات الصادرة من البنك.
١٥. يقــر العميــل بأنــه عنــد إرســال البنــك أي بيانــات مــن خــالل أي وســيلة إلكترونيــة  
وفقــا لطلــب العميل-تقــع المســئولية علــى عاتــق العميــل للحفــاظ علــى ســرية 
هــذه البيانــات. وال يتحمــل البنــك مســئولية أي تســرب لهــذه البيانــات أو عــدم 
عــن ســيطرة  الخارجــة  األســباب  مــن  للبيانــات ألي ســبب  العميــل  اســتالم 
البنكويتــم خصــم رســوم الخدمــة مــن حســابات العميــل وال يجــوز للعميــل 

المطالبة بأي تعويض.
ــزم البنــك  ١٦. يحــق للعميــل طلــب إلغــاء أي مــن الخدمــات المذكــورة ســابقا، ويلت
بذلــك ولكــن بعــد الدفــع الكامــل لجميــع الرســوم والمصروفــات المتعلقــة 

بالجوانب المالية للخدمة.
١٧. يقــر العميــل بــأن جميــع القواعــد واألنظمــة المعمــول بهــا فــي البنــك المركــزي 
ملزمــة وقابلــة للتنفيــذ، وال يتــم تنفيــذ أي معامــالت قــد تــؤدى إلــى خــرق أي 

من هذه القواعد أو اللوائح المشار إليها.
ــه  ــى أن أي معلومــة يتلقاهــا بواســطة خدمــة رســائل التنبي ــل عل ١٨. يوافــق العمي

النصية القصيرة هي إلعالمه فقط.
١٩. يقــر العميــل بتحمــل المســئولية الكاملــة، وعــدم تحمــل البنــك أيــة مســئولية عــن 
أي ضــرر قــد ينتــج عــن الدعــاوى أو الشــكاوى أو الخســائر أو األضــرار أو التكاليــف 
ــة تقديمــه خدمــة  ــك نتيج ــا البن ــي يتكبده ــا والت ــت طبيعته ــا كان ــات أي أو النفق

رسائل التنبيه النصية القصيرة للعميل.
٢٠. يقــر العميــل بأنــه المالــك الوحيــد لخــط الهاتــف المحمــول والبريــد اإللكترونــي 
المســجلين لــدى البنــك، كمــا يقــر باحتفاظــه بهاتفــه المحمول في جميــع األوقات 
وبأنــه يقــع تحــت مســئوليته الشــخصية، كمــا ينبغــي عليــه أيضــا أن يتجنــب 
فقدانــه. ويقــر العميــل بــأن البنــك ال يتحمــل أي مســئولية عــن قــراءة أو عــرض أو 
ســرقة أي معلومــات خاصــة بــه عــن طريــق الهاتــف المحمــول أو عــن طريــق أي 

وسيلة أخرى تتيح الوصول إلى الحسابات أو المعلومات المتعلقة به.
٢١. ينبغــى علــى العميــل إخطــار البنــك كتابيــا علــى الفــور إذا مــا تمــت ســرقة هاتفــه 

المحمول أو إذا ما قام بتغيير رقمه.

التجاري الدولي -مصر الخدمات المصرفية اإللكترونية للشركات من  البنك  يقدم 
أرصدتهم،  على  االطالع  للعمالء  يمكن  حيث  للبنك،  اإللكتروني  الموقع  خالل 
والقيام بالتحويالت النقدية إلى حسابات داخل أو خارج البنك، كما يمكنهم إبرام 
معامالت الخصم المباشر، ومعامالت التسوية والتجارة الدولية من خالل الموقع 
اإللكتروني للبنك. وحيث يرغب العميل ويطلب االشتراك في هذه الخدمات من 

خالل البنك التجاري الدولي – مصر

يكون بناء على هذا الطلب قد وافق على الشروط واألحكام الواردة بهذا النموذج 
ومرفقاته، كما يلي:

أوال: التعريفات:

في هذا النموذج، يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة أمام كل منها 
ما لم يقتضي السياق خالف ذلك.

١. البنــك: يعنــى البنــك التجــاري الدولــي (مصر)ســجل تجــاري اســتثمار القاهــرة رقــم 
٦٢٨٩٦ – العنوان ٩٢ شارع الجيزة بالجيزة

٢. الطريقــة المعتمــدة: وتعنــي الطريقــة المعتمــدة للتحقــق مــن هويــة العميــل و / 
أو أي مــن الموظفيــن المخــول لهــم مــن قبــل العميــل ، مــع التزامهــم بالحفــاظ 
علــى ســرية المعلومــات، وذلــك حتــى يتمكــن أي مــن العميــل أو األشــخاص 
المخــول لهــم الدخــول علــى أي مــن حســاباته او اســتخدام أيــا مــن الخدمــات 
االلكترونيــة، وتعتبــر مســئولية العميــل وحــده دون غيــره قيــام الموظفيــن / 

األشخاص المخولين فقط باستخدامه.
:CBE ٣. تعنى البنك المركزي المصري

٤. منظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى منظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة 
ــة  ــادل كل المعامــالت المالي للخصــم المباشــر واإلضافــة المباشــرة، الخاصــة بتب

لعمالء البنك من الشركات أو األفراد.
٥. خدمــة االنترنــت البنكيــة للشــركات (خدمــات النقــد عبــر االنترنــت مــن البنــك 
التجــاري الدولــي): تعنــى الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة المقدمــة مــن البنــك مــن 
البنــك  يتيــح لعمــالء  الــذي  اإلنترنــت  للبنــك علــى  االلكترونــي  الموقــع  خــالل 
ــة  ــال ال الحصــر، االطــالع علــى حســاباتهم البنكي خدمــات منهــا علــى ســبيل المث
والتحويــل النقــدي لحســابات أخــرى خاصــة بالشــركة (العميــل) أو إلــى أي حســاب 

بنكي داخل أو خارج البنك.
٦. خدمــة التجــارة اإللكترونيــة للشــركات (خدمــات التجــارة عبــر االنترنــت مــن البنــك 
ــك تقــدم حــل ألنشــطة التجــارة  ــي): هــي خدمــة مقدمــة مــن البن التجــاري الدول
الدوليــة، وهــو نظــام تجــارى آلــي يســمح للمســتخدم بتنفيــذ واســتالم معامــالت 
تجاريــة دوليــة فــي وقــت قياســي مــن خــالل التواصــل المباشــر مــع البنــك عبــر 

شبكة اإلنترنت.
٧. خدمــة اإلنترنــت البنكيــة للشــركات (خدمــة المدفوعــات اإللكترونيــة / خدمــة 
تحويــل المرتبــات إلكترونيــا): تعنــى الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة التــي يقدمهــا 
البنــك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالبنــك، بحيــث يمكــن لعمــالء 
البنــك أن يحولــوا األمــوال ســواء تحويــالت داخليــة أو خارجيــة (خدمــات الدفــع 
التحويــالت  طريــق  عــن  ســواء  الرواتــب  ملفــات  تحميــل  أو   / و  اإللكترونــي)، 

الداخلية أو الخارجية)دفع المرتبات إلكترونيا.
٨. خدمــات غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى الخدمــات المقدمــة مــن البنــك 
وفقــا لنظــام غرفــة المقاصــة اآلليــة المصرية/فــي مصــر والــذي وافــق العميــل 

على االنضمام إليه طبقا لما ورد بالبند ( ٤ )
٩. دليــل قواعــد غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى الدليــل القواعــد الــذي 
أصدرتــه غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة والــذي يشــمل القواعــد الحاكمــة وبنــود 
نظــام غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة والتــي تخضــع للتعديــل مــن وقــت آلخــر 

مــن قبــل غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة، وتمثــل التعليمــات جــزء ال يتجــزأ مــن 
هذا النموذج.

١٠. بنك الدائن: تعنى البنك التجاري الدولي (مصر).
التــي  المدينــة  بالحســابات  المحتفظــة  البنك/البنــوك  تعنــى  المديــن:  بنــك   .١١

ستخصم وفقا لخدمات غرفة المقاصة اآللية المصرية.
غرفــة  خدمــات  فــي  المشــترك  الدائــن  البنــك  عميــل  هــو  الدائــن:  العميــل   .١٢

المقاصة اآللية المصرية.
علــى  بالخصــم  الدائــن  بنــك  قــام  الذيــن  المدينيــن  تعنــى  المديــن:  العميــل   .١٣
حســاباتهم لــدى بنــوك المديــن طبقــا للتعليمــات الممنوحــة مــن العميــل الدائــن 

وذلك من خالل خدمات غرفة المقاصة.
١٤. حســاب العميــل الدائــن: تعنــى الحســاب الــذي يتــم فتحــه مــن قبــل العميــل 
الدائــن فــي البنــك الدائــن، إلجــراء كافــة معامــالت الخصــم واإلضافــة التــي 

تطلبها خدمات غرفة المقاصة اآللية المصرية عليه
ــل  ــب أو تعليمــات يتســلمه البنــك مــن العمي ــى أي طل ــل: تعن ١٥. تعليمــات العمي
باســتخدام  للشــركات  اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــة  تطبيــق  خــالل  مــن 
الطريقــة المعتمــدة ويتحمــل العميــل تبعيــة اأي عمليــات يتــم اجرائهــا عــن طريــق 

الخدمة المصرفية اإللكترونية أدنى مسئولية على البنك.
١٦. عمليــة الخصــم: تعنــى التحصيــل مــن خــالل هــذه الخدمــة حيــث يقــوم بنــك 
ــة  ــن مــن خــالل منظومــة غرف ــن بالخصــم مــن حســابات المديني ــل الدائ العمي
وتحصيلهــا  الدائــن  للعميــل  المســتحقة  بالقيــم  المصريــة  اآلليــة  المقاصــة 

وإضافتها لحساب العميل الدائن وفقا ألحكام هذا الطلب.
١٧. تعليمــات العميــل الدائــن: تعنــى تعليمــات تحصيــل أصدرهــا العميــل الدائــن 
بنــك  لــدى  المدينيــن  حســابات  مــن  ليخصمهــا  الدائــن  بنــك  إلــى  وأرســلها 
المدينيــن، ومثــل هــذه التعليمــات يصدرهــا العميــل الدائــن مــن خــالل منظومــة 
غرفــة المقاصــة اآلليــة ويوقــع عليهــا إلكترونيــا و/أو يتــم المصادقــة عليهــا 
ــن  ــات المدي ــل هــذه التعليمــات بيان باســتخدام وســيلة المصادقــة، وتحــدد مث

كما هو مطلوب
ــح  ــن لصال ــل المدي ــذي يقدمــه العمي ــوب ال ــر المكت ــر الخصــم المباشــر: األم ١٨. أم
بنــك العميــل الدائــن (مــزود الخدمــة للدائنيــن)، وبموجبــه يخصــم العميــل الدائــن 
القيمــة المســتحقة مــن الحســابات المصرفيــة للعميــل المديــن طبقــا للقواعــد 

المذكورة في األمر.
١٩. التوقيــع الرقمــي (الرمــز) يعنــى جهــاز التوثيــق المســتخدم فــي توقيــع معامــالت 
القانونــي) والمخــزن فــي صــورة رمــز والخاضــع  الرقمــي  (التوقيــع  التحويــل 

لشروط وأحكام تطبيق الشهادة اإللكترونية.
٢٠. الرقــم الســري المتغيــر (OTP): أجهــزة او تطبيقــات الرقــم الســري المتغيــر هــي 
عبــارة عــن أجهــزة مصادقــة  ديناميكيــة غيــر متصلــة باإلنترنــت تســتخدم ألنشــاء 
كلمــات ســر لمــدة محــدودة وقصيــرة. أجهــزة الرقــم الســري المتغيــر تســتخدم 

لتحسين أمن عملية المصادقة، ولحماية سالمة حساب المستخدم.
٢١ . خدمــة رســائل التنبيــه النصيــة القصيــرة: رســائل التنبيــه النصيــة القصيــرة هــي 
خدمــة إلخطــار العميــل بأنشــطة المعامــالت الماليــة التــي تنفــذ مــن خــالل نظــام 

الدفع النقدي عبر اإلنترنت.
٢٢. التحويــل الخارجــي: أي تحويــل مــن أي مــن حســابات العميــل إلــى أي مــن 
الحســابات األخــرى غيــر حســابات العميــل، ســواء داخــل البنــك أو ألي بنــك آخــر 

داخل أو خارج مصر.
٢٣. اســتالم الطلبــات المتعلقــة بمنتجــات التجــارة الدوليــة الكترونيــا: تعنــى الخدمــات 
التجــارة  لعمــالء  يتيــح  والــذي  البنــك  مــن  المقدمــة  اإللكترونيــة  المصرفيــة 
الدوليــة مــن اصــدار ومراجعــه وتقديــم وقبــول وتعديــل ودفــع واســتالم كل مــا 

ــات ينبغــي أن يكــون مــن خــالل الرمــز  ــذ أي عملي ٢٢. يوافــق العميــل علــى أن تنفي
اآلمن وفقا ألحكام اتفاقية الرموز اآلمنة.

٢٣. يعتبــر توقيــع الشــركة علــى طلــب االشــتراك فــي الخدمــات االلكترونيــة البنكيــة 
وتســليمه للبنــك تعاقــدا نهائيــا ملزمــا بيــن البنــك والشــركة، كمــا يعتبــر موافقــة 
مــن العميــل علــى االنضمــام إلــى أي مــن الخدمــات اإللكترونيــة التــي ســيقدمها 
ــة  ــم كاف ــه وتفه ــى الشــركة قراءت ــن عل ــم يتعي ــك فــي المســتقبل، ومــن ث البن

شروط وأحكام استخدام الخدمات بدقة وعناية قبل التوقيع عليه.
٢٤. يقــر العميــل بــأن المبالــغ المحولــة مــن أموالــه الخاصــة كمــا يقــر بمشــروعية 
وســالمة مصدرهــا وأنهــا ال تتعــارض مــع قانــون مكافحــة غســل األمــوال 

والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
٢٥. يقر العميل بمسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدونة بهذا الطلب.

٢٦. يقــر العميــل بتفويــض البنــك بشــكل نهائــي غيــر قابــل لإللغــاء بإجــراء المقاصــة 
الصــور وبيــن أي ودائــع /  للبنــك فــي أي صــورة مــن  ألي مبالــغ تســتحق 
ــا لــدي البنــك، وإذا كانــت  شــهادات / حســاب جــاري / حســاب توفيــر خــاص بن
هــذه الودائــع / الشــهادات / الحســاب الجــاري / حســاب التوفيــر بغيــر عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك فــان للبنــك الحــق فــي بيعهــا أو تحويلهــا الــي عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك وســيتم حســابها طبقــا لمتوســط ســعر الصــرف 

(شراء + بيع) / ٩ بالبنك في يوم البيع أو التحويل.
٢٧. يتفهــم العميــل أن أذون الخزانــة موضــع هــذا الطلــب يحتفــظ بهــا لــدى البنــك 

المركزي المصري نظرا ألنه الجهة الوحيدة المسئولة عن حفظ اذون الخزانة.
٢٨. يتفهــم العميــل أن ســندات الخزانــة موضــع هــذا الطلــب يحتفــظ بهــا لــدى شــركه 
مصــر للمقاصــة واإليــداع والقيــد المركــزي نظــرا ألنــه الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عن حفظ سندات الخزانة.
٢٩. يقــر العميــل بمســؤوليته الكاملــة عــن دقــة بيانــات المســتفيدين التــي يدرجهــا، 
ــة، ال يكــون البنــك مســؤوال عــن أي خســارة أو  ــات خاطئ ــة إدراج بيان وفــي حال
ضــرر ناتــج عــن أخطــاء أو تأخيــر فــي نقــل أو تســليم وثائــق أو تعليمــات الرســائل، 
أو فشــل نقلهــا أو تســليمها، أو نتيجــة لعــدم تحديــد موقــع أو خطــأ فــي تحديــد 
اســم المســتفيد أو الناتــج عــن أي ســبب آخــر خــارج الســيطرة أو أي مكتــب أو 

فرع أو مراسل أو وكيل.
٣٠. وقــد قــام العميــل بمراجعــة واعتمــاد جميــع بنــود وشــروط الخدمــات اإللكترونيــة 
للبنك التي تم نشرها على www.cibeg.com الموقع اإللكتروني  الذي يتضمن 
خدمة المصادقة العليا: خاصية الرقم السرى المتغير (OTP) المتعددة الخصائص 
و منهــا تنفيــذ التحويــالت الخارجيــة مــن خــالل القنــوات  اإللكترونيــة، والتــي 

تخضع للتحديث وفقا لتقييم البنك.
٣١. فــي حالــة اختيــار العميــل لخيــار كشــف الحســاب اإللكترونــي، ســيتمكن العميــل 
مــن مراجعــة / طباعــة كشــوف كال مــن حســاباته المصرفيــة وكشــوف بطاقــات 
االئتمــان الخاصــة بــه وكذلــك مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت 
ويعلــن أن خيــاره اإللكترونــي يحــل محــل كشــوف الحســاب المطبوعــة الــذي يتــم 
الحســاب  كشــوف  أن  العميــل  ويعلــن  الفعلــي.  البريــد  خــالل  مــن  إرســالها 
اإللكترونيــة التــي يرســلها البنــك دقيقــة ويؤكدهــا العميــل مــا لــم يناقــض 
العميــل مــا يــرد فــي الكشــف  خــالل ثالثيــن يوًمــا مــن تاريــخ إصــدار البيــان وإذا 
لــم يطعــن العميــل فــي هــذه المــدة، يعنــي أنــه تأكيــد علــى دقــة مــا هــو مبيــن 
فــي الكشــف، وأن العميــل يعلــن دقــة جميــع المعامــالت واألرصــدة علــى 
حســابات الشــركة وبطاقــات االئتمــان. العميــل هــو دائمــا المســؤول عــن الحفاظ 

باستمرار على عناوين البريد اإللكتروني المحدثة وجميع البيانات مع البنك.
ــة  ــة المعلن ــزام بالنصائــح والتعليمــات األمني ٣٢. يجــب علــى العميــل االطــالع وااللت

على القنوات االلكترونية او على الموقع الرسمي للبنك.

٣٣. يعمــل البنــك علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان حمايــة ســرية كافــة البيانــات 
وال يعنــى ذلــك ان البنــك يضمــن ســالمة األجهــزة الشــخصية للعمــالء ضــد أي 
فيروســات او اختراقــات حيــث ان تلــك هــي مســئولية العميــل. كمــا ان البنــك 
غيــر مســئول عــن أي اضــرار قــد تصيــب العميــل نتيجــة اســتخدام الخدمــات 

االلكترونية البنكية.
ــد  ــل عــدم اإلفصــاح عــن كلمــة الســر او أي مــن وســائل تأكي ــى العمي ٣٤. يجــب عل
الشــخصية الخاصــة بالخدمــات االلكترونيــة او الرقــم الســري المتغيــر(OTP ) ألي 
شــخص وألي ســبب كان بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك. وفــي حالــة حصــول 
أي طــرف اخــر علــى أي منهــم يعتبــر ذلــك تصريحــا مــن العميــل لهــذا الشــخص 
باســتخدام حســاباته ومــا يتبعــه مــن تحملــه لكافــة المخاطــر والمســئوليات 
والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك. وال يحــق للعميــل 
ان يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــالت اال فــي حالــة ثبــوت 

اهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات.
٣٥. يحــق للبنــك تعديــل أي مــن الشــروط واألحــكام المنظمــة للخدمــات البنكيــة 
االلكترونيــة فــي أي وقــت ودون حاجــة إلخطــار العميــل مســبقا، ويقــوم البنــك 
الحقــا بإخطــار العميــل بهــذه التعديــالت بــأي طريقــه يراهــا مناســبه وتعتبــر 

التعديالت الجديدة ملزمة وسارية.
ــة المقدمــة  ــة بمــا فيهــا الخدمــات البنكي ٣٦. يخضــع اســتخدام الخدمــات االلكتروني
عبــر شــبكة االنترنــت للقوانيــن المصريــة المطبقــة فــي هــذا الشــأن ومــا يصــدر 

من تعديالت الحقة.
٣٧. يقــر العميــل بمســؤولية الكاملــة عــن صحــة البيانــات المدونــة بهــذا الطلــب كمــا 
يتفهــم ويوافــق صراحــة علــى الشــروط واألحــكام العامــة للبنــك المتعلقــة بهــذه 

الحسابات وتلك المتعلقة بالخدمات اإللكترونية.
٣٨. يتعهــد العميــل بتحديــث بياناتــه الشــخصية فــي حالــة حــدوث أي تغييــرات أو بنــاء 

على طلب البنك خالل ٢١ يوما.
ــة الــذي ينــص علــى  ــه تلقــى دليــل الخدمــات المصرفي ــه أن ٣٩. يقــر العميــل بموجب

تعريفة الخدمات المصرفية.
٤٠. يتعهــد العميــل كتابيــا بشــكل نهائــي غيــر قابــل لإللغــاء بــان حصيلــة اعتمــادات 
التصديــر ومســتندات التصديــر المقبولــة مــن المســتورد ومضمونــه مــن بنــك 
المســتورد والمخصومــة لصالحــه طــرف البنــك بانــه لــن وال يقــوم بالتنــازل عنهــا 

ألي طرف اخر بخالف البنك.
والعمــوالت  والمصروفــات  الرســوم  بالئحــة  وقبولــه  بعلمــه  العميــل  يقــر   .٤١
والعوائــد المطبقــة علــى المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك، وأنهــا 
معلنــة لــدى كافــة فــروع وقنــوات االتصــال، بمــا فيهــا الموقــع اإللكترونــي 
ــك الالئحــة بشــكل دوري دون  ــل تل ــك فــي تعدي ــة البن ــك. كمــا يقــر بأحقي للبن

الحاجة إلى الحصول علي موافقة العميل المسبقة.
ــك مــن  ــك وذل ــدى البن ــة ل ــم الشــكاوى المتبع ــة تقدي ــل بعلمــه بآلي ــر العمي ٤٢. يق
خــالل المطبوعــات المتوافــرة بالفــروع أو رســائل البريــد اإللكترونــي أو مركــز 
خدمــة عمــالء البنــك. وفــي حالــة وجــود أي شــكوى، يقــر بالتزامــه بالرجــوع إلــى 
مصرفنــا أو ال وعــدم تقديــم الشــكوى مباشــرة إلــى البنــك المركــزي المصــري إال 
فــي حالــة عــدم رد البنــك خــالل ١٥ يومــا عمــل مــن اســتالم البنــك وبالطريقــة 

المتفق عليها والمعلنة للعمالء من جانب البنك.
ــج أو  ــى منت ــه إغــالق أو إيقــاف التعامــل عل ــه فــي حــال رغبت ــل ان ٤٣. يقــر العمي
خدمــة معينــة، فإنــه يلتــزم مــن جانبــه بإلغــاء جميــع التعليمــات والمعامــالت 
القائمــة بالطريقــة المقبولــة للبنــك وذلــك قبــل إلغــاء الخدمــة كمــا يلتــزم 
بالتوجــه إلــى أقــرب فــرع للتعامــل مــع الموظــف المســؤول و /أو االتصــال 
للشــركات  اإللكترونيــة  البنكيــة  للخدمــة  المختــص  العمــالء   خدمــة  بمركــز 

عــن  االســتعالم  يمكنــه  كمــا   Corporate Digital Contact Center CIB
المصروفــات والخصومــات المطبقــة مــن قبل البنــك في هذه الحالــة (إن وجدت)، 

وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك في هذا الشأن.
ثالثا: العمليات المالية والتجارية:

١. جميــع العمليــات التــي يتــم اســتالمها قبــل الســاعة الثانيــة مســاء خــالل أيــام عمــل 
البنــك تكــون قابلــة للتنفيــذ فــي نفــس يــوم االســتالم، مــا لــم تحــدث مشــكلة مــا 
مثــل عــدم كفايــة الرصيــد. أمــا العمليــات المســتلمة بعــد الســاعة الثانيــة يتــم 

تنفيذها في اليوم التالي.
٢. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلب/النمــوذج بمعرفتــه الكاملــة وإدراكــه وموافقتــه 
و/أو  الضمــان  خطابــات  وشــروط  أحــكام  جميــع  علــى  والصريحــة  الكاملــة 
االعتمــادات المســتندية و/أو مســتندات التحصيــل التــي وضعهــا البنــك، وعلــى 

أي تعديالت أخرى ملحقة بها/إضافية/عليها مستقبال (المعامالت التجارية).
٣. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلــب بإدراكــه الكامــل أن كل المعلومــات المقدمــة 
فــي هــذا الطلــب تعتبــر معلومــات أوليــة وليســت بيانــات نهائيــة، فــي حيــن أن 
ــر فــي ســجالت  ــي تظه ــك والت ــاري المعتمــدة مــن البن ــل التج معامــالت التموي
(المعامــالت  ملزمــة  نهائيــة  قانونيــة  وثيقــة  تعتبــر  التــي  فقــط  هــي  البنــك 

التجارية).
ــر  ٤. جميــع االعتمــادات المســتندية المقدمــة للبنــك مــن خــالل تطبيــق التجــارة عب
اإلنترنــت للبنــك تخضــع لألعــراف والممارســات الموحــدة المعمــول بهــا فــي تاريــخ 

صدور/إصدار االعتماد المستندي (المعامالت التجارية).
٥. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلــب بعــدم مســئولية البنــك وبمســئوليته الكاملــة 
علــى أن البضائــع المطلوبــة لالســتيراد بموجــب خطابــات االعتمــاد المســتندي و/ 
او مســتندات التحصيــل المقــدم للبنــك مــن خــالل تطبيــق التجــارة عبــر اإلنترنــت 
للبنــك والتــي ســيتم شــحنها مــن بلــد المنشــأ لتلــك البضائــع/ أو مــن إحــدى مراكــز 
اإلنتــاج الرئيســية الخاصــة بالشــركة/ أو أحــد فروعهــا / أو مــن أحــد مراكــز البيــع 
الخاصــة بهــا، هــي بضائــع غيــر محظــور اســتيرادها مــن قبــل الحكومــة المعامــالت 

التجارية.
٦. يقــر العميــل بفهمــه التــام أن أي طلــب اصــدار اعتمــاد مســتندي جديــد أو مســتند 
تحصيــل جديــد او قبــول مســتند تحصيــل او أي تعديــالت علــى مــا ســبق لــن يتــم 
تنفيذهــا مــن قبــل البنــك حتــى يتســلم البنــك وثائــق االســتيراد (علــى ســبيل 
المثــال، فاتــورة مبدئيــة، فاتــورة أو أمــر شــراء). كمــا يجــب أن يتــم تســليم هــذه 
الوثائــق إلــى فــرع البنــك فــي نفــس يــوم إرســال التعليمــات إلــى البنــك مــن خــالل 

نظام التجارة عبر اإلنترنت للبنك (المعامالت التجارية).
٧. يصــرح العميــل البنــك بموجــب هــذا الطلــب فــي تجديــد ومــد صالحيــة خطابــات 
الضمــان المصــدر قبــل حلــول ميعــاد انتهائــه فــي حالــة رغبــة المســتفيدين أو 

رغبتكم دون الرجوع الينا (المعامالت التجارية).
٨. يقــر العميــل بإدراكــه أن ”التحصيــل المســتندي الخارجــي" للعمليــات الجديــدة لــن 
األصليــة  الوثائــق  البنــك  يتســلم  حتــى  البنــك  قبــل  مــن  تنفيــذه  يتــم 

(المعامالت/العمليات التجارية).
ــه اســتخدام تمويــل / خصــم اعتمــادات  ــه فــي حال ٩. يقــر العميــل بكامــل علمــه بان
التصديــر وكذلــك مســتندات التصديــر المقبولــة مــن المســتورد والمضمونــة مــن 
بنــك المســتورد بكامــل قيمتهــا او جــزء منهــا بــان يتــم التنــازل عنهــا لصالــح البنــك 

وليس له الحق في المطالبة بها.
والمدفوعــات  األمــوال  نقــل  عــن جميــع عمليــات  العميــل بمســئوليته  يقــر   .١٠
ألطــراف أخــرى والتــي يقــوم بإجرائهــا مــن خــالل الخدمــات اإللكترونيــة، وبــأن 
البنــك ال يكــون مســئوال عــن صحــة هــذه العمليــات مثــل (النقــد عبــر اإلنترنــت، 

الدفع اإللكتروني، خدمة اإلضافة المباشرة من خالل غرفة المقاصة اآللية).

١١. يتعهــد العميــل بالكشــف كتابة/كتابيــا عــن الغــرض مــن التحويــالت الســابق 
ذكرهــا مثــل (النقــد عبــر اإلنترنــت، الدفــع اإللكترونــي، خدمــة اإلضافــة المباشــرة 

من خالل غرفة المقاصة اآللية).
١٢. ينبغــي علــى العميــل الدائــن أال يصــدر أي تعليمــات إال بعــد موافقــة البنــك 
ــة  ــى األمر/التفويــض ذي الصل ــة فــي مصــر عل ــة المقاصــة اآللي ــن وغرف المدي
بهــذه التعليمــات، ويمكــن للبنــك الدائــن أن يطلــب مــن العميــل الدائــن أن 
يقــدم لــه هــذه األوامــر المعتمدة/هــذا التفويــض المعتمــد أو أي أدلــة أخــرى أو 
أي مراجــع تثبــت هــذه الموافقــة بشــرط أن تكــون مقبولــة لــدى بنــك الدائــن، 
وإال فإنــه يجــوز للبنــك الدائــن رفــض أداء التعليمــات (خدمــة اإلضافــة المباشــرة 

من خالل غرفة المقاصة اآللية).
ــه، ينبغــي علــى  ــة إصــدار تفويض/أمــر قابــل لإللغاء/يمكــن الرجــوع في ١٣. فــي حال
العميــل الدائــن االحتفــاظ برصيــد كافــي فــي حســاباته لتغطيــة أي عمليــات 
خصــم مباشــر يتــم إلغائها/الرجــوع فيهــا مــن قبــل العميــل المديــن، حيــث يقــوم 
البنــك بخصــم أي مــن حســابات الدائــن دون موافقــة مســبقة. ويكــون العميــل 
والبنــك  المدينيــن،  والعمــالء  الدائــن،  البنــك  أمــام  مســئوال  وحــده  الدائــن 
المديــن، وأي مــن األطــراف األخــرى (خدمــة الخصــم المباشــر مــن خــالل غرفــة 

المقاصة اآللية).
١٤. فــي حالــة تســوية المعامــالت بعملــة غيــر العملــة الخاصة بحســاب خصــم العميل، 
فــإن العميــل يوافــق علــى قيــام البنــك بتحويــل المبالــغ الموجــودة فــي حســاب 

العميل إلى العملة المطلوبة وفقا لسعر الصرف بالبنك في تاريخ التحويل.
١٥. بمجــرد أن يتســلم البنــك طلــب المعامــالت المقــدم مــن العميــل فيمــا يتعلــق 
بمنظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة، يقــوم البنــك بإرســال هــذه المعامــالت إلــى 
شــركة بنــوك مصــر عبــر ملفــات إلكترونيــة (خدمــة اإلضافــة المباشــرة مــن خــالل 

غرفة المقاصة اآللية).
١٦. تقتصــر مســئولية البنــك علــى إرســال البيانــات المشــار إليهــا، إلــى شــركة بنــوك 
مصــر لتنفيــذ المعامــالت المذكــورة. (خدمــة اإلضافــة المباشــرة مــن خــالل غرفــة 

المقاصة اآللية).
١٧. بنــك الدائــن ليــس مســئوال عــن صحــة ودقــة البيانــات أو المعامــالت المقدمــة 
مــن العميــل الدائــن فيمــا يتعلــق بخدمــة غرفــة المقاصــة اآلليــة فــي مصــر. وإذا 
الدائــن مســئوال  بنــك  يكــون  فلــن  البيانــات،  هــذه  عــدم صحــة  إثبــات  تــم 
عن/ملتزمــا ب تعويــض العميــل الدائــن عــن أيــة أخطــاء قــد تحــدث. ويكــون 
العميــل الدائــن مســئوال بشــكل كامــل عــن هــذه التعليمــات أمــام العميــل 
ــث، وال يتحمــل  ــن و/أو طــرف ثال ــك المدي ــن) و/أو بن ــن (العمــالء المديني المدي
البنــك الدائــن مســئولية أي التزامــات قــد تنتــج عــن تنفيــذ مثــل هــذه التعليمــات 

(خدمة اإلضافة المباشرة من خالل غرفة المقاصة اآللية).
١٨.يقــوم بنــك الدائــن بإضافــة المبالــغ التــي تــم خصمهــا مــن حســابات المدينيــن 
إلــى حســاب الدائــن، ويعتبــر البنــك أنــه قــد أوفــى بالتزاماتــه فــور إضافتــه هــذه 
غرفــة  خــالل  مــن  المباشــرة  اإلضافــة  (خدمــة  الدائــن.  إلــى حســاب  المبالــغ 

المقاصة اآللية).
هــذا  فــي  العميــل  قبــل  مــن  لــه  المقدمــة  البيانــات  جميــع  البنــك  ١٩.يعتبــر 
ــة تفويــض رســمي  ــة – بمثاب الصدد/الســياق – مــن خــالل الوســائل اإللكتروني
ثــم  ومــن  عليها/المذكــورة  المنصــوص  بالمبالــغ  العميــل  حســاب  لخصــم 
ــات المذكــورة.  ــوك وفقــا للبيان ــى حســابات المســتفيدين فــي البن اإلضافــة إل

(خدمه اإلضافة المباشرة)
٢٠. تقتصــر مســئولية البنــك علــى معالجــة البيانــات الــواردة، وال يتحمــل البنــك 
مســئولية تعويــض العميــل عــن أي أخطــاء قــد تحــدث نتيجــة عــدم صحــة او دقــة 

أي بيانات أو معلومات مقدمة من العميل.

االحكام والشروط الخاصة بالخدمات 
المصرفية اإللكترونية للشركات

٢١. يحــق لصاحــب الوثيقــة (الوثائــق) أو المفــوض عنــة قانونــا أن يســترد خــالل أيــام 
العمل الرسمية بالبنك وحتى الساعة ٢٩ ظهرا (الثانية عشر ظهرا) قيمة الوثيقة / 
الوثائــق التــي اشــتراها وفقــا للقيمــة االســتردادية المعلنــة مــن البنــك للوثيقــة 
فــي ذات يــوم االســترداد، علمــا بــأن الطلبــات التــي تقــدم للبنــك الســترداد 
قيمــة الوثيقــة / الوثائــق بعــد الســاعة ٢٩ ظهــرا (الثانيــة عشــر ظهرا)، يتم اســترداد 
قيمتهــا فــي يــوم العمــل التالــي وفقــا للقيمــة االســتردادية المعلنــة مــن البنــك 

للوثيقة في ذلك اليوم.
عنــد  الوديعــة  فــي  التصــرف  كيفيــة  عــن  تعليمــات  ذكــر  عــدم  حالــة  فــي   .٢٢
الشــروط  بنفــس  لمــدة مماثلــة  تلقائيــا  الوديعــة ســتجدد  فــان  االســتحقاق 

وبسعر العائد المعلن من البنك على الودائع عند التجديد.
ــر فــي  ــأي تغيي ــا أو مــن خــالل القنــوات المعتمــدة ب ــغ للبنــك كتابي ٢٣. يجــب أن يبل
التعليمــات المتعلقــة بالوديعــة قبــل ٤٨ ســاعة علــى األقــل مــن تاريــخ اســتحقاق 

الوديعة.
٢٤. فــي حالــة طلبكــم ســحب أي مبلــغ كلــي او جزئــي مــن الوديعــة قبــل تاريــخ 
االســتحقاق فيحــق للبنــك أن يخصــم عمولــة الكســر المترتبــة علــى هــذا الســحب 

طبقا للشروط والقواعد المحددة بواسطة البنك في تاريخ طلب السحب.
٢٥. فــي حالــة طلــب تجديــد الوديعــة لمــدة أو لمــدد أخــري فســيتم منــح ســعر العائــد 

الساري بالبنك في تاريخ التجديد.
٢٦. يبــدأ تاريــخ ســريان احتســاب العائــد للودائــع التــي يتــم ربطهــا مــن ايداعــات نقديــة 

طبقا للنظام المعمول به بالبنك.
٢٧. ال يتــم إلغــاء الشــيك المصرفــي إال بتقديــم أصــل الشــيك بمعرفــة العميــل 
(طالــب اإلصــدار) أو بموافقــة المســتفيد الكتابيــة وفقــا للصيغــة المقبولــة 

شكال ومضمونا من البنك وتقديم أي منهما ألي فرع من فروع البنك.
٢٨. تطبــق الشــروط واألحــكام الخاصــة بــوزارة الماليــة عنــد شــراء أو بيــع أذون الخزانــة 
ــك  ــة تل ــى كاف ــا عل ــا واطالعن ــر بعلمن ــة ونق / التقــدم لعطــاءات ســندات الخزان
الشــروط واألحــكام وأننــا قبلنــا التنفيــذ وفقــا لهــا دون أي مســؤولية أو أي خطــر 
علــى البنــك فــي هــذا الشــأن حيــث أنــه مجــرد مفــوض عنــا فــي تنفيــذ رغبتنــا 

في شراء أو بيع اذون الخزانة الموضحة بهذا الطلب.
ــاه  ــى حســابنا طرفكــم الموضــح أدن ــل بموجــب هــذا بالخصــم عل ٢٩. يصــرح العمي
بالقيمــة الحاليــة لمــا يتــم قبولــه مــن العطــاء المقــدم منــا وكــذا كافــة عموالتكــم 
ومصاريفكــم فــي هــذا الشــأن كمــا نرجــو إضافــة القيمــة االســمية لــألذون بعــد 

خصم الضرائب المستحقة في تاريخ استحقاقها لذات الحساب المذكور.
٣٠. يصــرح العميــل بموجــب هــذا بالخصــم علــى حســابنا طرفكــم المذكــور بالطلــب 
بالقيمــة الحاليــة وكــذا كافــة عموالتكــم ومصاريفكــم فــي هــذا الشــأن كمــا نرجــو 
أضافــة القيمــة اإلســمية للســند فــي تاريــخ اســتحقاقها وكذلــك خصــم الضرائــب 

المستحقة لكل كوبون لذات الحساب المذكور.
ــا بشــركة  ــب يحتفــظ به ــة موضــع هــذا الطل ــل أن ســندات الخزان ٣١. يتفهــم العمي
مصــر المقاصــة لإليــداع والقيــد المركــزي نظــرا ألنهــا الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عن حفظ سندات الخزانة.
٣٢. يجــب علــى العميــل إرســال / تعديــل / الغــاء طلــب ســندات الخزانــة الــي البنــك 
قبــل الموعــد المحــدد مــن طــرف البنــك المركــزي المصــري إلغــالق العطــاء 

بمدة ال تقل عن ساعتين.
٣٣. يجــب علــى العميــل إرســال / تعديــل / إلغــاء طلــب أذون الخزانــة للســوق األولــي 
الــي البنــك قبــل الموعــد المحــدد مــن طــرف البنــك المركــزي المصــري إلغــالق 

العطاء بمدة ال تقل عن يوم عمل.

رابعا: المسؤوليات األمنية للعميل:
ــة  ــة ألي تعليمــات أمني ــان باإلضاف ــر األم ــة معايي ــزام بكاف ــل بااللت ــد العمي ١. يتعه
بجميــع  وااللتــزام  االطــالع  العميــل  علــى  فيجــب  البنــك.  مــن  صــادرة  أخــرى 
التعليمــات األمنيــة المعلنة/المنشــورة علــى القنــوات اإللكترونيــة أو علــى الموقــع 
الرســمي للبنــك. كمــا يتعهــد العميــل بإعــداد وصيانــة ومراجعــة بانتظــام أي تدابيــر 
أمنيــة أخــرى الزمــة للحفــاظ علــى الممارســة الجيــدة لمســتخدم الحاســب اآللــي. 
ويتعهــد العميــل أيضــا باتخــاذ التدابيــر الالزمة/اإلجــراءات الضروريــة للحفــاظ علــى 
المعلومــات الخاصــة بــه. حيــث يعتبــر العميــل مســئوال عــن التأكــد مــن مســتوى 
ــه، وعــن نقــل الرســائل  ــي وأجهــزة االتصــال الخاصــة ب أمــان نظــام الحاســب اآلل

بأمان إلى البنك.
٢. يجــب علــي العميــل عــدم االفصــاح عــن كلمــة الســر او اســم المســتخدم، أو أي 
مــن وســائل تأكيــد الشــخصية  الخاصــة بالخدمــات اإللكترونيــة ألي شــخص وألي 
ســبب كان، بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك. وفــي حالــة حصــول أي طــرف اخــر 
علــى أي منهــم، يعتبــر ذلــك تصريــح ا مــن العميــل لهــذا الشــخص باســتخدام 
والمســئوليات  المخاطــر  التبعــات  لكافــة  تحملــه  مــن  يتبعــه  ومــا  حســاباته 
والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك. وال يحــق للعميــل 
أن يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــالت إال فــي حالــة ثبــوت 

إهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات
٣. يتحمــل العميــل مســئولية االلتــزام بالتدابيــر األمنيــة الخاصــة بالطريقــة المعتمــدة 
تــم  وذلــك عــن طريــق االحتفــاظ بســرية األكــواد فــي جميــع األوقــات. كمــا 
تحديدهــا بواســطة العميــل صاحــب االمتيــازات المحــددة وفقــا للقواعــد المحــددة 

من قبل العميل.
٤. تنحصــر التزامــات البنــك فــي تنفيــذ التعليمــات الصــادرة مــن العميــل بعــد قبولهــا 
ــات  ــك مســئوال فــي حــال عــدم صحــة أو دقــة البيان ــك، وال يكــون البن مــن البن
المقدمــة مــن العميــل. وال يلتــزم البنــك بتقديــم أي تعويــض نتيجــة لعــدم صحــة 
تاريــخ  إلغــاء أو تعديــل أي معاملــة بعــد  البيانــات. وال يحــق للعميــل  أو دقــة 

االستحقاق الخاص بها.
٥. الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة متاحــة طــوال أيــام االســبوع وفــي حالــة الصيانــة او 
انقطــاع الخدمــة المخططــة ســوف يتــم ابــالغ العميل عبر الوســيلة المناســبة. حيث 
ينبغــي علــى البنــك أن يبــذل جهــدا معقوال/مقبــوال لتوفيــر الخدمــة. ومــع ذلــك، لن 
ــك  ــم كل أو بعــض خدمــات البن ــك مســئوال عــن أي فشــل فــي تقدي يكــون البن
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت ألي ســبب يقــع خــارج نطــاق ســيطرته، بمــا فــي ذلك على 
وجــه الخصــوص أي تعليق/انقطــاع للخدمــة ألغــراض الصيانــة أو لتحديث/تطويــر 

أنظمة البنك أو أي أنظمة أخرى يستخدمها البنك لتقديم الخدمة.
خامسا: مسؤوليات البنك:

١.  يحق للبنك أن يقوم بإيقاف إحدى أو كل خدمات البنك اإللكترونية،.
٢.  يجــب أن يتخــذ البنــك جميــع االحتياطــات األمنيــة الالزمــة لضمــان ســرية بيانــات 

العمالء.
٣.  فــي حالــة وجــود استفســارات أو شــكاوى يجــب علــى العميــل االتصــال بممثلــي 
خدمــة عمــالء البنــك أو بفريــق إدارة النقد(إحــدى خدمــات مجموعــة المعامــالت 
ــرد علــى العميــل علــى وجــه الســرعة وفــي الوقــت  العالميــة). ويلتــزم البنــك بال

المناسب من خالل الوسيلة التي يراها البنك مناسبة.
٤.  يحتفــظ البنــك بحقــه فــي جميــع األوقــات وفقــا لتقديــره ورغبتــه فــي إضافــة أو 
ومميزات/ســمات/خصائص  والرســوم  واألحــكام  الشــروط  تعديــل  أو  تغييــر 
أو  تغييــرات  أي  وتعتبــر  مســبقا.  العميــل  إخطــار  إلــى  الحاجــة  دون  الخدمــة 

تعديالت من هذا القبيل نافذة وملزمة للعميل.

٥.  يحــق للبنــك -وفقــا لســلطته التقديريــة -أن يوقــف أو يقــوم بوقــف أو ســحب 
أو قصر جزء أو كل الخدمة لحماية العميل، على أن يتم إخطار العميل بذلك.

٦.  ال يتــم تنفيــذ عمليــات التحويــل الخارجيــة لحســابات لــدى بنــوك أخــرى، إال مــن 
خالل رمز أمان طبقا التفاقية الرموز.

ــذ المعامــالت نتيجــة ظــروف  ــر فــي تنفي ــر البنــك مســؤوال عــن أي تأخي ٧.  ال يعتب
خارجــة عــن إرادتــه، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، انقطــاع التيــار الكهربائــي، أو 
األخطــاء الناتجــة عــن أعطــال فــي أنظمــة الحاســب اآللــي أو شــبكات االتصــاالت، 
أو  اإللكترونيــة  المدفوعــات  شــبكات  قبــل  مــن  المعامــالت  تعطل/تأخــر  أو 

البنوك المراسلة أو المستقبلة.
٨.  ال يعتبــر البنــك مســئوال عــن أيــة أخطــاء غيــر متعمــدة ناتجــة عــن ســوء تصــرف 

غير متعمد.
اعتبــاره طرفــا فــي حالــة وجــود أي مــن  يتــم  البنــك مســئوال وال  ٩.  ال يكــون 

المنازعات التي قد تنشأ بين العميل وأي من األطراف األخرى.
١٠. يحــق للبنــك – فــي أي وقــت – أن يقــوم بتســوية الديــون أو المبالــغ المســتحقة 

على العميل بخصمها من حسابات العميل.
١١. يصــرح للبنــك بالكشــف عــن البيانــات وتقديــم المســتندات الخاصــة بهــذه 

الودائع عند اتخاذه اإلجراءات القانونية ضدنا.
ــه أو  ــه أو مراســليه أو وكالئ ــك باســتخدام فروع ــل يقــوم البن ــراء التحوي ــد اج ١٢. عن
وســطائه وعليــه لــن يتحمــل البنــك أي أخطــاء قــد تنشــأ مــن هــذه األطــراف عــن 
تأخيــر التنفيــذ أو مصاريــف أو خصومــات أو فشــل فــي اجــراء وتنفيــذ التحويــل 
ــد ينشــأ  ــر ق ــك أي أخطــاء فــي اســم المســتفيد أو أي تأخي ــا ال يتحمــل البن كم
بســبب حــروب معلنــة أو غيــر معلنــة أو ثــورة أو عصيــان مســلح أو أي منــع 
بســبب قوانيــن أو أحــكام قمــع أو تحكــم مــن الســلطة العامــة أو مــن حكومــة 
محليــة أو خارجيــة أو أي تأخيــر ينشــأ قــد يحــدث نتيجــة لمحاولــة تدبيــر عملــة 

التحويل.
١٣. يحــق للبنــك رفــض طلــب لشــراء اذون الخزانــة بســبب عــدم توافــر المبلــغ 
المقــدم للعطــاء )القيمــة الحاليــة + العمــوالت + المصاريــف( فــي حســابكم 

المذكور في الطلب.
سادسا: منح الترخيص لدخول ال موقع اإللكتروني للبنك التجاري الدولي:

١. يعتبــر الموقــع المرخــص والمــواد المتعلقــة بــه وحقــوق الطبــع وبــراءات االختــراع 
واألسرار التجارية وأية حقوق ملكية أخري مملوكة ملكية خاصة بالبنك.

٢. يتعهــد العميــل بتعويــض البنــك عــن أي تلــف أو خســارة ســواء المباشــرة أو الغيــر 
ــا  ــع المرخــص بم ــن ســوء اســتخدام أو نشــر الموق ــج ع ــد تنت ــي ق مباشــرة، والت

يخالف الشروط واألحكام المذكورة بهذا النموذج.
٣. يتعهد العميل بعدم طبع أو إصدار موقع مماثل للموقع المرخص به او ان يســمح 

بالمثل عن معرفة مسبقة منة بدون الموافقة الكتابية المسبقة من البنك.

ــل بعــدم الكشــف عــن المــواد الخاصــة بموقــع البنــك المرخــص /  ٤. يتعهــد العمي
الرسمي ألي طرف ثالث غير موظفي العميل عند حاجتهم لذلك.

٥. يتعهــد العميــل بــأن يســتخدم موقــع البنــك المرخــص وفقــا للرخصــة الممنوحــة 
كمــا هــو مبيــن فــي هــذا النمــوذج، وأن يضمــن التــزام موظفيــه الكامــل بالقواعــد 

واإلجراءات المنصوص عليها بهذا النموذج.
سابعا: الرسوم:

تنفيــذ  رســوم  بخصــم  فيــه  رجعــة  نهائــي/ال  بشــكل  البنــك  العميــل  يفــوض 
المعامــالت والخدمــات مــن حســابات العميــل لــدى البنــك (ســواء بالجنيــه المصــري 
ــه). كمــا يقــر العميــل بقبولــه أي تغييــر قــد يطــرأ علــى تعريفــة رســوم  أو بمــا يعادل

البنك القابلة للتغيير من وقت آلخر.
ثامنا: شروط اإللغاء:

يحــق للبنــك إنهــاء الخدمــة المذكــورة، وبــدون إبــداء أســباب وفــي أي وقــت، علــى أن 
يتــم إخطــار العميــل كتابــة قبــل اإلنهــاء ب ٢١ يــوم علــى األقــل. علــى انــه يؤخــذ فــي 

االعتبار انه لن يؤثر اإلنهاء على أية حقوق ألي من األطراف حتى تاريخ اإلنهاء.
تاسعا: صحة العقد:

يعــد هــذا النمــوذج صالحــا لمــدة ســنة واحــدة اعتبــارا مــن تاريــخ التوقيــع، ويتــم 
تجديدهــا تلقائيــا لفتــرة أخــرى، كمــا يحــق لــكال الطرفيــن إلغــاء العقــد فــي أي وقت عن 

طريق إخطار الطرف اآلخر كتابيا بفترة ال تقل عن ٢١ يوما قبل إلغاء العقد.
عاشرا: القانون الحاكم والسلطة القضائية:

تخضــع هــذه االتفاقيــة ألحــكام القانــون المصــري وأي نــزاع أو خــالف قــد ينشــأ 
بخصــوص تنفيــذ أو تطبيــق أو تفســير هــذا االتفــاق أو يتولــد عنــه يتــم تســويته 

والفصل فيه عن طريق محاكم الجيزة بكافة درجاته.
بيــن  االختــالف  حالــة  العربيــة واإلنجليزيــة وفــي  باللغتيــن  الطلــب  تحــرر هــذا   .١

النصين يعتد بنص اللغة العربية.
إحدى عشر: الظروف واألحداث غير المتوقعة:

١. ال يتحمــل أطــراف هــذا االتفــاق مســئولية أي إخــالل ينتــج عنــه تأخيــر أو عــدم 
تنفيــذ أي مــن االلتزامــات الــواردة بهــذا النمــوذج، والــذي ينتــج عــن قــوة قاهــرة أو 

ظروف غير متوقعة ال يمكن التنبؤ بها.
٢. ينبغــي علــى الطــرف الــذي تأخــر عــن أداء أي مــن مســئولياته أو لــم يؤدهــا بســبب 
ــام مــن تاريــخ  ــة قــوة قاهــرة، أن يخطــر الطــرف اآلخــر فــي غضــون ســبعة أي حال
حــدوث حالــة القــوة القاهــرة. حيــث يعتبــر الطــرف المقصــر متنــازال عــن حقــه فــي 

دفع تهمة التقصير عنه إذا لم يخطر الطرف اآلخر خالل الفترة المذكورة.
٣. ال يحــق ألي طــرف مقاضــاة الطــرف األخــر المخــل بالتزامــه نتيجــة لحــدوث حالــة 
مــن الحــاالت الناتجــة عــن القــوة القاهــرة، وال يعتبــر هــذا التأخيــر أو اإلخــالل خــرق 

لشروط وأحكام هذا النموذج.



يتعلــق بمنتجــات التجــارة الدوليــة مــن اعتمــادات اســتيراد وتصديــر ومســتندات 
الشحن برسم التحصيل استيراد وتصدير وخطابات الضمان الكترونيا.

٢٤ . المــواد: تعنــي أي مســتخدم أو وثائــق أو تعليمــات مقدمــة مــن البنــك إلــى 
المرخــص،  للموقــع  األمنيــة  المواصفــات  العمليــات،  بخصــوص  العميــل 
باإلضافــة إلــى أيــة عمليــات ذات صلــة، بحيــث يتــم تعديــل تلــك المــواد بصــورة 

كلية أو جزئية من وقت ألخر باي شكل او وسيلة.
ــذي يحــدث خــارج  ــر متوقــع ال ــي الحــدث أو الظــرف الغي ٢٥ . القــوة القاهــرة: وتعن
نطــاق ســيطرة الطــرف المتضــرر أو المضــرور، والــذي ال يمكــن تفاديــه بالطــرق 
ــه  ــر أداء التزامــات هــذا الطــرف أو عــدم قدرت ــى تأخي ــؤدي إل ــذي ي ــادة وال المعت
ــي  ــة، أو عــدم كفــاءة األداء الكل ــة أو جزئي ــه ســواء بصــورة كلي ــى أداء التزامات عل
والجزئــي لتلــك االلتزامــات، وتشــمل الظــروف الغيــر متوقعــة علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر األحــداث التــي تقــع نتيجــة اعمــال الشــغب، عصيــان مدنــي، 
ــه، او أي اغــالق ألي ظــرف ال يمكــن  ــان مســلح، الحــروب، اعمــال ارهابي عصي

السيطرة عليه.
ثانيا: مسؤوليات العميل:

١. يعتبــر أي تعامــل علــى الحســابات الخاصــة بالعميــل باســتخدام وســيلة التوثيــق 
المعتمــدة تعليمــات صــادرة مــن العميــل وتعتبــر حجــة فــي اإلثبــات، وال يحــق بــأي 
حــال مــن األحــوال االعتــراض عليهــا أو الدفــع بعــدم صالحيتهــا وتعتبــر بمثابــة 

تعليمات موقعة بتوقيع العميل المعتمد
٢. لتفاصيــل االشــتراك فــي الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة ألول مــرة أو وقــف 
الخدمــة أو إعــادة تشــغيلها برجــاء الرجــوع للموقــع الرســمي للبنــك أو التواصــل مــع 

مدير الحساب الخاص بك.
ــة  ــة المعلن ــح والتعليمــات األمني ــزام بالنصائ ــل االطــالع وااللت ــي العمي ٣. يجــب عل
علــى القنــوات اإللكترونيــة أو علــى الموقــع الرســمي للبنــك وبــأي تغييــرات قــد 
تطــرأ علــى هــذه النصائــح والتعليمــات األمنيــة فــي المســتقبل والموافقــة عليهــا، 

وتكون هذه الموافقة ملزمة قانونا.
٤. يتعهد العميل بالحفاظ علي سرية الطريقة المعتمدة.

٥. فــي حالــة اســتخدام العميــل للتوقيــع الرقمــي، فــإن اتفــاق التوقيــع الرقمــي 
ــي  ــة يخل ــوات اإللكتروني ــر ( OTP ) واســتخدام أنظمــة القن (الرقــم الســري المتغي
مســئولية البنــك عــن تأخير/عــدم تنفيــذ أي مــن تلــك العمليــات نتيجــة الخلــل فــي 
النظــام الخــاص بالبنــك أو أي ســبب آخــر مــن جانــب العميــل او مــن جانــب البنــك 
وال يحــق للعميــل الرجــوع علــي البنــك بــاي حــال مــن األحــوال نتيجــة لذلــك وذلــك 
طــوال ســريان اتفــاق التوقيــع الرقمــي الرقــم الســري المتغيــر( OTP ) وكــذا بعــد 
انتهائــه ألي ســبب مــن األســباب وان  البنــك لــن يتحمــل ايــة مســئولية بالنســبة 
لجميــع أنــواع الدعــاوي و/او اإلجــراءات و/او المطالبــات و/او المطالبــات و/او ايــة 

نفقات قد تنشأ.
ــرور. ويقــوم  ــة م ــا بكلم ــت مؤمن ــر اإلنترن ــة عب ــى الخدمــات المصرفي ٦. الدخــول إل
ــه الســتخدامه الحصــري. كمــا ينبغــي علــى  العميــل بإنشــاء كلمــة مــرور خاصــة ب
العميــل تســجيل كلمــة المــرور الخاصــة بــه علــى مســئوليته الخاصــة، وأن يحافــظ 
علــى ســريتها وفقــا لمتطلبــات أمــن المعلومــات. وينبغــي علــى العميــل أال 

يكشف كلمة المرور الخاصة به ألي شخص آخر.
٧. ينبغــي علــى العميــل أن يتصــل فــورا بالبنــك، إذا مــا ظهــر لــه أن شــخصا مــا أمكنــه 
الوصــول إلــى التفاصيــل األمنيــة الخاصــة بــه، كمــا أن البنــك لــن يكــون مســئوال 
بــأي شــكل مــن األشــكال عــن أي تعليمــات او معامــالت ماليــة أو غيــر ماليــة 

تمت باستخدام كلمة السر الخاصة بالعمالء من قبل شخص آخر.
٨. يتعهــد العميــل بإخطــار البنــك كتــاب ة بــأي تغييــرات قــد تطــرأ على المســتخدمين/ 
المخــول لهــم بالتوقيــع عــن العميــل، علــى أن يتــم تســليم اإلخطــار الكتابــي 

للبنك.
٩. يلتــزم العميــل بإخطــار البنــك مباشــرة بــأي تعليمــات قــد تصــدر مــن أي شــخص 

غير مسموح له او مشتبه فيه بالدخول على الحسابات الخاصة بالعميل.
ــع ووافــق علــى  ــه قــد اطل ــة( بأن ــد اســتخدام )الخدمــة اإللكتروني ١٠. يقــر العميــل عن
جميع الشروط الواردة بهذا سواء باللغة (www.cibeg.com) الطلب أو تلك التي 
تظهــر علــى الموقــع الرســمي الخــاص بالبنــك العربيــة أو اإلنجليزيــة و التــي قــد 
تتغيــر فــي المســتقبل، و يقــر العميــل بمســئوليته الكاملــة عــن متابعــة البنــود و 
الشــروط و التعليمــات األمنيــة التــي تظهــر علــى الموقــع الرســمي الخــاص 
بالبنــك فــي أي وقــت يســتخدم فيــه أي مــن الخدمــات اإللكترونيــة الخاصــة 

بالبنك.
ــن يكــون مســئوال عــن  ١١. يوافــق العميــل بموجــب هــذا الطلــب علــى أن البنــك ل
تنفيــذ أي تعليمــات وفقــا لهــذا الطلــب إال فــي حالــة وجــود رصيــد كافــي فــي 
الحســاب المذكــور بطلــب العميــل وان يكــون الطلــب مقبــول شــكال ومضمونــا 

من جانب البنك.
١٢. يتعهد العميل بكتابة الغرض من أية عملية تحويل.

١٣. يجــب أن يلتــزم العميــل عنــد إنشــائه ملــف المدفوعــات بصيغــة ملفــات البنــك ،  
والتي تكون متوفرة عند الطلب.

ــك خاضعــة تمامــا لموافقــة  ــع التعليمــات المقدمــة للبن ١٤. ينبغــي أن تكــون جمي
البنــك، ولجميــع الممارســات المصرفيــة واإلجــراءات التــي تنظــم تنفيذهــا. كمــا 
ينبغــي أن تكــون هــذه اإلجــراءات خاضعــة لجميــع الشــروط واألحــكام المذكــورة 

في نماذج الطلبات الصادرة من البنك.
١٥. يقــر العميــل بأنــه عنــد إرســال البنــك أي بيانــات مــن خــالل أي وســيلة إلكترونيــة  
وفقــا لطلــب العميل-تقــع المســئولية علــى عاتــق العميــل للحفــاظ علــى ســرية 
هــذه البيانــات. وال يتحمــل البنــك مســئولية أي تســرب لهــذه البيانــات أو عــدم 
عــن ســيطرة  الخارجــة  األســباب  مــن  للبيانــات ألي ســبب  العميــل  اســتالم 
البنكويتــم خصــم رســوم الخدمــة مــن حســابات العميــل وال يجــوز للعميــل 

المطالبة بأي تعويض.
ــزم البنــك  ١٦. يحــق للعميــل طلــب إلغــاء أي مــن الخدمــات المذكــورة ســابقا، ويلت
بذلــك ولكــن بعــد الدفــع الكامــل لجميــع الرســوم والمصروفــات المتعلقــة 

بالجوانب المالية للخدمة.
١٧. يقــر العميــل بــأن جميــع القواعــد واألنظمــة المعمــول بهــا فــي البنــك المركــزي 
ملزمــة وقابلــة للتنفيــذ، وال يتــم تنفيــذ أي معامــالت قــد تــؤدى إلــى خــرق أي 

من هذه القواعد أو اللوائح المشار إليها.
ــه  ــى أن أي معلومــة يتلقاهــا بواســطة خدمــة رســائل التنبي ــل عل ١٨. يوافــق العمي

النصية القصيرة هي إلعالمه فقط.
١٩. يقــر العميــل بتحمــل المســئولية الكاملــة، وعــدم تحمــل البنــك أيــة مســئولية عــن 
أي ضــرر قــد ينتــج عــن الدعــاوى أو الشــكاوى أو الخســائر أو األضــرار أو التكاليــف 
ــة تقديمــه خدمــة  ــك نتيج ــا البن ــي يتكبده ــا والت ــت طبيعته ــا كان ــات أي أو النفق

رسائل التنبيه النصية القصيرة للعميل.
٢٠. يقــر العميــل بأنــه المالــك الوحيــد لخــط الهاتــف المحمــول والبريــد اإللكترونــي 
المســجلين لــدى البنــك، كمــا يقــر باحتفاظــه بهاتفــه المحمول في جميــع األوقات 
وبأنــه يقــع تحــت مســئوليته الشــخصية، كمــا ينبغــي عليــه أيضــا أن يتجنــب 
فقدانــه. ويقــر العميــل بــأن البنــك ال يتحمــل أي مســئولية عــن قــراءة أو عــرض أو 
ســرقة أي معلومــات خاصــة بــه عــن طريــق الهاتــف المحمــول أو عــن طريــق أي 

وسيلة أخرى تتيح الوصول إلى الحسابات أو المعلومات المتعلقة به.
٢١. ينبغــى علــى العميــل إخطــار البنــك كتابيــا علــى الفــور إذا مــا تمــت ســرقة هاتفــه 

المحمول أو إذا ما قام بتغيير رقمه.

التجاري الدولي -مصر الخدمات المصرفية اإللكترونية للشركات من  البنك  يقدم 
أرصدتهم،  على  االطالع  للعمالء  يمكن  حيث  للبنك،  اإللكتروني  الموقع  خالل 
والقيام بالتحويالت النقدية إلى حسابات داخل أو خارج البنك، كما يمكنهم إبرام 
معامالت الخصم المباشر، ومعامالت التسوية والتجارة الدولية من خالل الموقع 
اإللكتروني للبنك. وحيث يرغب العميل ويطلب االشتراك في هذه الخدمات من 

خالل البنك التجاري الدولي – مصر

يكون بناء على هذا الطلب قد وافق على الشروط واألحكام الواردة بهذا النموذج 
ومرفقاته، كما يلي:

أوال: التعريفات:

في هذا النموذج، يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة أمام كل منها 
ما لم يقتضي السياق خالف ذلك.

١. البنــك: يعنــى البنــك التجــاري الدولــي (مصر)ســجل تجــاري اســتثمار القاهــرة رقــم 
٦٢٨٩٦ – العنوان ٩٢ شارع الجيزة بالجيزة

٢. الطريقــة المعتمــدة: وتعنــي الطريقــة المعتمــدة للتحقــق مــن هويــة العميــل و / 
أو أي مــن الموظفيــن المخــول لهــم مــن قبــل العميــل ، مــع التزامهــم بالحفــاظ 
علــى ســرية المعلومــات، وذلــك حتــى يتمكــن أي مــن العميــل أو األشــخاص 
المخــول لهــم الدخــول علــى أي مــن حســاباته او اســتخدام أيــا مــن الخدمــات 
االلكترونيــة، وتعتبــر مســئولية العميــل وحــده دون غيــره قيــام الموظفيــن / 

األشخاص المخولين فقط باستخدامه.
:CBE ٣. تعنى البنك المركزي المصري

٤. منظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى منظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة 
ــة  ــادل كل المعامــالت المالي للخصــم المباشــر واإلضافــة المباشــرة، الخاصــة بتب

لعمالء البنك من الشركات أو األفراد.
٥. خدمــة االنترنــت البنكيــة للشــركات (خدمــات النقــد عبــر االنترنــت مــن البنــك 
التجــاري الدولــي): تعنــى الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة المقدمــة مــن البنــك مــن 
البنــك  يتيــح لعمــالء  الــذي  اإلنترنــت  للبنــك علــى  االلكترونــي  الموقــع  خــالل 
ــة  ــال ال الحصــر، االطــالع علــى حســاباتهم البنكي خدمــات منهــا علــى ســبيل المث
والتحويــل النقــدي لحســابات أخــرى خاصــة بالشــركة (العميــل) أو إلــى أي حســاب 

بنكي داخل أو خارج البنك.
٦. خدمــة التجــارة اإللكترونيــة للشــركات (خدمــات التجــارة عبــر االنترنــت مــن البنــك 
ــك تقــدم حــل ألنشــطة التجــارة  ــي): هــي خدمــة مقدمــة مــن البن التجــاري الدول
الدوليــة، وهــو نظــام تجــارى آلــي يســمح للمســتخدم بتنفيــذ واســتالم معامــالت 
تجاريــة دوليــة فــي وقــت قياســي مــن خــالل التواصــل المباشــر مــع البنــك عبــر 

شبكة اإلنترنت.
٧. خدمــة اإلنترنــت البنكيــة للشــركات (خدمــة المدفوعــات اإللكترونيــة / خدمــة 
تحويــل المرتبــات إلكترونيــا): تعنــى الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة التــي يقدمهــا 
البنــك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالبنــك، بحيــث يمكــن لعمــالء 
البنــك أن يحولــوا األمــوال ســواء تحويــالت داخليــة أو خارجيــة (خدمــات الدفــع 
التحويــالت  طريــق  عــن  ســواء  الرواتــب  ملفــات  تحميــل  أو   / و  اإللكترونــي)، 

الداخلية أو الخارجية)دفع المرتبات إلكترونيا.
٨. خدمــات غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى الخدمــات المقدمــة مــن البنــك 
وفقــا لنظــام غرفــة المقاصــة اآلليــة المصرية/فــي مصــر والــذي وافــق العميــل 

على االنضمام إليه طبقا لما ورد بالبند ( ٤ )
٩. دليــل قواعــد غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى الدليــل القواعــد الــذي 
أصدرتــه غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة والــذي يشــمل القواعــد الحاكمــة وبنــود 
نظــام غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة والتــي تخضــع للتعديــل مــن وقــت آلخــر 

مــن قبــل غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة، وتمثــل التعليمــات جــزء ال يتجــزأ مــن 
هذا النموذج.

١٠. بنك الدائن: تعنى البنك التجاري الدولي (مصر).
التــي  المدينــة  بالحســابات  المحتفظــة  البنك/البنــوك  تعنــى  المديــن:  بنــك   .١١

ستخصم وفقا لخدمات غرفة المقاصة اآللية المصرية.
غرفــة  خدمــات  فــي  المشــترك  الدائــن  البنــك  عميــل  هــو  الدائــن:  العميــل   .١٢

المقاصة اآللية المصرية.
علــى  بالخصــم  الدائــن  بنــك  قــام  الذيــن  المدينيــن  تعنــى  المديــن:  العميــل   .١٣
حســاباتهم لــدى بنــوك المديــن طبقــا للتعليمــات الممنوحــة مــن العميــل الدائــن 

وذلك من خالل خدمات غرفة المقاصة.
١٤. حســاب العميــل الدائــن: تعنــى الحســاب الــذي يتــم فتحــه مــن قبــل العميــل 
الدائــن فــي البنــك الدائــن، إلجــراء كافــة معامــالت الخصــم واإلضافــة التــي 

تطلبها خدمات غرفة المقاصة اآللية المصرية عليه
ــل  ــب أو تعليمــات يتســلمه البنــك مــن العمي ــى أي طل ــل: تعن ١٥. تعليمــات العمي
باســتخدام  للشــركات  اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــة  تطبيــق  خــالل  مــن 
الطريقــة المعتمــدة ويتحمــل العميــل تبعيــة اأي عمليــات يتــم اجرائهــا عــن طريــق 

الخدمة المصرفية اإللكترونية أدنى مسئولية على البنك.
١٦. عمليــة الخصــم: تعنــى التحصيــل مــن خــالل هــذه الخدمــة حيــث يقــوم بنــك 
ــة  ــن مــن خــالل منظومــة غرف ــن بالخصــم مــن حســابات المديني ــل الدائ العمي
وتحصيلهــا  الدائــن  للعميــل  المســتحقة  بالقيــم  المصريــة  اآلليــة  المقاصــة 

وإضافتها لحساب العميل الدائن وفقا ألحكام هذا الطلب.
١٧. تعليمــات العميــل الدائــن: تعنــى تعليمــات تحصيــل أصدرهــا العميــل الدائــن 
بنــك  لــدى  المدينيــن  حســابات  مــن  ليخصمهــا  الدائــن  بنــك  إلــى  وأرســلها 
المدينيــن، ومثــل هــذه التعليمــات يصدرهــا العميــل الدائــن مــن خــالل منظومــة 
غرفــة المقاصــة اآلليــة ويوقــع عليهــا إلكترونيــا و/أو يتــم المصادقــة عليهــا 
ــن  ــات المدي ــل هــذه التعليمــات بيان باســتخدام وســيلة المصادقــة، وتحــدد مث

كما هو مطلوب
ــح  ــن لصال ــل المدي ــذي يقدمــه العمي ــوب ال ــر المكت ــر الخصــم المباشــر: األم ١٨. أم
بنــك العميــل الدائــن (مــزود الخدمــة للدائنيــن)، وبموجبــه يخصــم العميــل الدائــن 
القيمــة المســتحقة مــن الحســابات المصرفيــة للعميــل المديــن طبقــا للقواعــد 

المذكورة في األمر.
١٩. التوقيــع الرقمــي (الرمــز) يعنــى جهــاز التوثيــق المســتخدم فــي توقيــع معامــالت 
القانونــي) والمخــزن فــي صــورة رمــز والخاضــع  الرقمــي  (التوقيــع  التحويــل 

لشروط وأحكام تطبيق الشهادة اإللكترونية.
٢٠. الرقــم الســري المتغيــر (OTP): أجهــزة او تطبيقــات الرقــم الســري المتغيــر هــي 
عبــارة عــن أجهــزة مصادقــة  ديناميكيــة غيــر متصلــة باإلنترنــت تســتخدم ألنشــاء 
كلمــات ســر لمــدة محــدودة وقصيــرة. أجهــزة الرقــم الســري المتغيــر تســتخدم 

لتحسين أمن عملية المصادقة، ولحماية سالمة حساب المستخدم.
٢١ . خدمــة رســائل التنبيــه النصيــة القصيــرة: رســائل التنبيــه النصيــة القصيــرة هــي 
خدمــة إلخطــار العميــل بأنشــطة المعامــالت الماليــة التــي تنفــذ مــن خــالل نظــام 

الدفع النقدي عبر اإلنترنت.
٢٢. التحويــل الخارجــي: أي تحويــل مــن أي مــن حســابات العميــل إلــى أي مــن 
الحســابات األخــرى غيــر حســابات العميــل، ســواء داخــل البنــك أو ألي بنــك آخــر 

داخل أو خارج مصر.
٢٣. اســتالم الطلبــات المتعلقــة بمنتجــات التجــارة الدوليــة الكترونيــا: تعنــى الخدمــات 
التجــارة  لعمــالء  يتيــح  والــذي  البنــك  مــن  المقدمــة  اإللكترونيــة  المصرفيــة 
الدوليــة مــن اصــدار ومراجعــه وتقديــم وقبــول وتعديــل ودفــع واســتالم كل مــا 

ــات ينبغــي أن يكــون مــن خــالل الرمــز  ــذ أي عملي ٢٢. يوافــق العميــل علــى أن تنفي
اآلمن وفقا ألحكام اتفاقية الرموز اآلمنة.

٢٣. يعتبــر توقيــع الشــركة علــى طلــب االشــتراك فــي الخدمــات االلكترونيــة البنكيــة 
وتســليمه للبنــك تعاقــدا نهائيــا ملزمــا بيــن البنــك والشــركة، كمــا يعتبــر موافقــة 
مــن العميــل علــى االنضمــام إلــى أي مــن الخدمــات اإللكترونيــة التــي ســيقدمها 
ــة  ــم كاف ــه وتفه ــى الشــركة قراءت ــن عل ــم يتعي ــك فــي المســتقبل، ومــن ث البن

شروط وأحكام استخدام الخدمات بدقة وعناية قبل التوقيع عليه.
٢٤. يقــر العميــل بــأن المبالــغ المحولــة مــن أموالــه الخاصــة كمــا يقــر بمشــروعية 
وســالمة مصدرهــا وأنهــا ال تتعــارض مــع قانــون مكافحــة غســل األمــوال 

والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
٢٥. يقر العميل بمسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدونة بهذا الطلب.

٢٦. يقــر العميــل بتفويــض البنــك بشــكل نهائــي غيــر قابــل لإللغــاء بإجــراء المقاصــة 
الصــور وبيــن أي ودائــع /  للبنــك فــي أي صــورة مــن  ألي مبالــغ تســتحق 
ــا لــدي البنــك، وإذا كانــت  شــهادات / حســاب جــاري / حســاب توفيــر خــاص بن
هــذه الودائــع / الشــهادات / الحســاب الجــاري / حســاب التوفيــر بغيــر عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك فــان للبنــك الحــق فــي بيعهــا أو تحويلهــا الــي عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك وســيتم حســابها طبقــا لمتوســط ســعر الصــرف 

(شراء + بيع) / ٩ بالبنك في يوم البيع أو التحويل.
٢٧. يتفهــم العميــل أن أذون الخزانــة موضــع هــذا الطلــب يحتفــظ بهــا لــدى البنــك 

المركزي المصري نظرا ألنه الجهة الوحيدة المسئولة عن حفظ اذون الخزانة.
٢٨. يتفهــم العميــل أن ســندات الخزانــة موضــع هــذا الطلــب يحتفــظ بهــا لــدى شــركه 
مصــر للمقاصــة واإليــداع والقيــد المركــزي نظــرا ألنــه الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عن حفظ سندات الخزانة.
٢٩. يقــر العميــل بمســؤوليته الكاملــة عــن دقــة بيانــات المســتفيدين التــي يدرجهــا، 
ــة، ال يكــون البنــك مســؤوال عــن أي خســارة أو  ــات خاطئ ــة إدراج بيان وفــي حال
ضــرر ناتــج عــن أخطــاء أو تأخيــر فــي نقــل أو تســليم وثائــق أو تعليمــات الرســائل، 
أو فشــل نقلهــا أو تســليمها، أو نتيجــة لعــدم تحديــد موقــع أو خطــأ فــي تحديــد 
اســم المســتفيد أو الناتــج عــن أي ســبب آخــر خــارج الســيطرة أو أي مكتــب أو 

فرع أو مراسل أو وكيل.
٣٠. وقــد قــام العميــل بمراجعــة واعتمــاد جميــع بنــود وشــروط الخدمــات اإللكترونيــة 
للبنك التي تم نشرها على www.cibeg.com الموقع اإللكتروني  الذي يتضمن 
خدمة المصادقة العليا: خاصية الرقم السرى المتغير (OTP) المتعددة الخصائص 
و منهــا تنفيــذ التحويــالت الخارجيــة مــن خــالل القنــوات  اإللكترونيــة، والتــي 

تخضع للتحديث وفقا لتقييم البنك.
٣١. فــي حالــة اختيــار العميــل لخيــار كشــف الحســاب اإللكترونــي، ســيتمكن العميــل 
مــن مراجعــة / طباعــة كشــوف كال مــن حســاباته المصرفيــة وكشــوف بطاقــات 
االئتمــان الخاصــة بــه وكذلــك مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت 
ويعلــن أن خيــاره اإللكترونــي يحــل محــل كشــوف الحســاب المطبوعــة الــذي يتــم 
الحســاب  كشــوف  أن  العميــل  ويعلــن  الفعلــي.  البريــد  خــالل  مــن  إرســالها 
اإللكترونيــة التــي يرســلها البنــك دقيقــة ويؤكدهــا العميــل مــا لــم يناقــض 
العميــل مــا يــرد فــي الكشــف  خــالل ثالثيــن يوًمــا مــن تاريــخ إصــدار البيــان وإذا 
لــم يطعــن العميــل فــي هــذه المــدة، يعنــي أنــه تأكيــد علــى دقــة مــا هــو مبيــن 
فــي الكشــف، وأن العميــل يعلــن دقــة جميــع المعامــالت واألرصــدة علــى 
حســابات الشــركة وبطاقــات االئتمــان. العميــل هــو دائمــا المســؤول عــن الحفاظ 

باستمرار على عناوين البريد اإللكتروني المحدثة وجميع البيانات مع البنك.
ــة  ــة المعلن ــزام بالنصائــح والتعليمــات األمني ٣٢. يجــب علــى العميــل االطــالع وااللت

على القنوات االلكترونية او على الموقع الرسمي للبنك.

٣٣. يعمــل البنــك علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان حمايــة ســرية كافــة البيانــات 
وال يعنــى ذلــك ان البنــك يضمــن ســالمة األجهــزة الشــخصية للعمــالء ضــد أي 
فيروســات او اختراقــات حيــث ان تلــك هــي مســئولية العميــل. كمــا ان البنــك 
غيــر مســئول عــن أي اضــرار قــد تصيــب العميــل نتيجــة اســتخدام الخدمــات 

االلكترونية البنكية.
ــد  ــل عــدم اإلفصــاح عــن كلمــة الســر او أي مــن وســائل تأكي ــى العمي ٣٤. يجــب عل
الشــخصية الخاصــة بالخدمــات االلكترونيــة او الرقــم الســري المتغيــر(OTP ) ألي 
شــخص وألي ســبب كان بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك. وفــي حالــة حصــول 
أي طــرف اخــر علــى أي منهــم يعتبــر ذلــك تصريحــا مــن العميــل لهــذا الشــخص 
باســتخدام حســاباته ومــا يتبعــه مــن تحملــه لكافــة المخاطــر والمســئوليات 
والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك. وال يحــق للعميــل 
ان يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــالت اال فــي حالــة ثبــوت 

اهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات.
٣٥. يحــق للبنــك تعديــل أي مــن الشــروط واألحــكام المنظمــة للخدمــات البنكيــة 
االلكترونيــة فــي أي وقــت ودون حاجــة إلخطــار العميــل مســبقا، ويقــوم البنــك 
الحقــا بإخطــار العميــل بهــذه التعديــالت بــأي طريقــه يراهــا مناســبه وتعتبــر 

التعديالت الجديدة ملزمة وسارية.
ــة المقدمــة  ــة بمــا فيهــا الخدمــات البنكي ٣٦. يخضــع اســتخدام الخدمــات االلكتروني
عبــر شــبكة االنترنــت للقوانيــن المصريــة المطبقــة فــي هــذا الشــأن ومــا يصــدر 

من تعديالت الحقة.
٣٧. يقــر العميــل بمســؤولية الكاملــة عــن صحــة البيانــات المدونــة بهــذا الطلــب كمــا 
يتفهــم ويوافــق صراحــة علــى الشــروط واألحــكام العامــة للبنــك المتعلقــة بهــذه 

الحسابات وتلك المتعلقة بالخدمات اإللكترونية.
٣٨. يتعهــد العميــل بتحديــث بياناتــه الشــخصية فــي حالــة حــدوث أي تغييــرات أو بنــاء 

على طلب البنك خالل ٢١ يوما.
ــة الــذي ينــص علــى  ــه تلقــى دليــل الخدمــات المصرفي ــه أن ٣٩. يقــر العميــل بموجب

تعريفة الخدمات المصرفية.
٤٠. يتعهــد العميــل كتابيــا بشــكل نهائــي غيــر قابــل لإللغــاء بــان حصيلــة اعتمــادات 
التصديــر ومســتندات التصديــر المقبولــة مــن المســتورد ومضمونــه مــن بنــك 
المســتورد والمخصومــة لصالحــه طــرف البنــك بانــه لــن وال يقــوم بالتنــازل عنهــا 

ألي طرف اخر بخالف البنك.
والعمــوالت  والمصروفــات  الرســوم  بالئحــة  وقبولــه  بعلمــه  العميــل  يقــر   .٤١
والعوائــد المطبقــة علــى المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك، وأنهــا 
معلنــة لــدى كافــة فــروع وقنــوات االتصــال، بمــا فيهــا الموقــع اإللكترونــي 
ــك الالئحــة بشــكل دوري دون  ــل تل ــك فــي تعدي ــة البن ــك. كمــا يقــر بأحقي للبن

الحاجة إلى الحصول علي موافقة العميل المسبقة.
ــك مــن  ــك وذل ــدى البن ــة ل ــم الشــكاوى المتبع ــة تقدي ــل بعلمــه بآلي ــر العمي ٤٢. يق
خــالل المطبوعــات المتوافــرة بالفــروع أو رســائل البريــد اإللكترونــي أو مركــز 
خدمــة عمــالء البنــك. وفــي حالــة وجــود أي شــكوى، يقــر بالتزامــه بالرجــوع إلــى 
مصرفنــا أو ال وعــدم تقديــم الشــكوى مباشــرة إلــى البنــك المركــزي المصــري إال 
فــي حالــة عــدم رد البنــك خــالل ١٥ يومــا عمــل مــن اســتالم البنــك وبالطريقــة 

المتفق عليها والمعلنة للعمالء من جانب البنك.
ــج أو  ــى منت ــه إغــالق أو إيقــاف التعامــل عل ــه فــي حــال رغبت ــل ان ٤٣. يقــر العمي
خدمــة معينــة، فإنــه يلتــزم مــن جانبــه بإلغــاء جميــع التعليمــات والمعامــالت 
القائمــة بالطريقــة المقبولــة للبنــك وذلــك قبــل إلغــاء الخدمــة كمــا يلتــزم 
بالتوجــه إلــى أقــرب فــرع للتعامــل مــع الموظــف المســؤول و /أو االتصــال 
للشــركات  اإللكترونيــة  البنكيــة  للخدمــة  المختــص  العمــالء   خدمــة  بمركــز 

عــن  االســتعالم  يمكنــه  كمــا   Corporate Digital Contact Center CIB
المصروفــات والخصومــات المطبقــة مــن قبل البنــك في هذه الحالــة (إن وجدت)، 

وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك في هذا الشأن.
ثالثا: العمليات المالية والتجارية:

١. جميــع العمليــات التــي يتــم اســتالمها قبــل الســاعة الثانيــة مســاء خــالل أيــام عمــل 
البنــك تكــون قابلــة للتنفيــذ فــي نفــس يــوم االســتالم، مــا لــم تحــدث مشــكلة مــا 
مثــل عــدم كفايــة الرصيــد. أمــا العمليــات المســتلمة بعــد الســاعة الثانيــة يتــم 

تنفيذها في اليوم التالي.
٢. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلب/النمــوذج بمعرفتــه الكاملــة وإدراكــه وموافقتــه 
و/أو  الضمــان  خطابــات  وشــروط  أحــكام  جميــع  علــى  والصريحــة  الكاملــة 
االعتمــادات المســتندية و/أو مســتندات التحصيــل التــي وضعهــا البنــك، وعلــى 

أي تعديالت أخرى ملحقة بها/إضافية/عليها مستقبال (المعامالت التجارية).
٣. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلــب بإدراكــه الكامــل أن كل المعلومــات المقدمــة 
فــي هــذا الطلــب تعتبــر معلومــات أوليــة وليســت بيانــات نهائيــة، فــي حيــن أن 
ــر فــي ســجالت  ــي تظه ــك والت ــاري المعتمــدة مــن البن ــل التج معامــالت التموي
(المعامــالت  ملزمــة  نهائيــة  قانونيــة  وثيقــة  تعتبــر  التــي  فقــط  هــي  البنــك 

التجارية).
ــر  ٤. جميــع االعتمــادات المســتندية المقدمــة للبنــك مــن خــالل تطبيــق التجــارة عب
اإلنترنــت للبنــك تخضــع لألعــراف والممارســات الموحــدة المعمــول بهــا فــي تاريــخ 

صدور/إصدار االعتماد المستندي (المعامالت التجارية).
٥. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلــب بعــدم مســئولية البنــك وبمســئوليته الكاملــة 
علــى أن البضائــع المطلوبــة لالســتيراد بموجــب خطابــات االعتمــاد المســتندي و/ 
او مســتندات التحصيــل المقــدم للبنــك مــن خــالل تطبيــق التجــارة عبــر اإلنترنــت 
للبنــك والتــي ســيتم شــحنها مــن بلــد المنشــأ لتلــك البضائــع/ أو مــن إحــدى مراكــز 
اإلنتــاج الرئيســية الخاصــة بالشــركة/ أو أحــد فروعهــا / أو مــن أحــد مراكــز البيــع 
الخاصــة بهــا، هــي بضائــع غيــر محظــور اســتيرادها مــن قبــل الحكومــة المعامــالت 

التجارية.
٦. يقــر العميــل بفهمــه التــام أن أي طلــب اصــدار اعتمــاد مســتندي جديــد أو مســتند 
تحصيــل جديــد او قبــول مســتند تحصيــل او أي تعديــالت علــى مــا ســبق لــن يتــم 
تنفيذهــا مــن قبــل البنــك حتــى يتســلم البنــك وثائــق االســتيراد (علــى ســبيل 
المثــال، فاتــورة مبدئيــة، فاتــورة أو أمــر شــراء). كمــا يجــب أن يتــم تســليم هــذه 
الوثائــق إلــى فــرع البنــك فــي نفــس يــوم إرســال التعليمــات إلــى البنــك مــن خــالل 

نظام التجارة عبر اإلنترنت للبنك (المعامالت التجارية).
٧. يصــرح العميــل البنــك بموجــب هــذا الطلــب فــي تجديــد ومــد صالحيــة خطابــات 
الضمــان المصــدر قبــل حلــول ميعــاد انتهائــه فــي حالــة رغبــة المســتفيدين أو 

رغبتكم دون الرجوع الينا (المعامالت التجارية).
٨. يقــر العميــل بإدراكــه أن ”التحصيــل المســتندي الخارجــي" للعمليــات الجديــدة لــن 
األصليــة  الوثائــق  البنــك  يتســلم  حتــى  البنــك  قبــل  مــن  تنفيــذه  يتــم 

(المعامالت/العمليات التجارية).
ــه اســتخدام تمويــل / خصــم اعتمــادات  ــه فــي حال ٩. يقــر العميــل بكامــل علمــه بان
التصديــر وكذلــك مســتندات التصديــر المقبولــة مــن المســتورد والمضمونــة مــن 
بنــك المســتورد بكامــل قيمتهــا او جــزء منهــا بــان يتــم التنــازل عنهــا لصالــح البنــك 

وليس له الحق في المطالبة بها.
والمدفوعــات  األمــوال  نقــل  عــن جميــع عمليــات  العميــل بمســئوليته  يقــر   .١٠
ألطــراف أخــرى والتــي يقــوم بإجرائهــا مــن خــالل الخدمــات اإللكترونيــة، وبــأن 
البنــك ال يكــون مســئوال عــن صحــة هــذه العمليــات مثــل (النقــد عبــر اإلنترنــت، 

الدفع اإللكتروني، خدمة اإلضافة المباشرة من خالل غرفة المقاصة اآللية).

١١. يتعهــد العميــل بالكشــف كتابة/كتابيــا عــن الغــرض مــن التحويــالت الســابق 
ذكرهــا مثــل (النقــد عبــر اإلنترنــت، الدفــع اإللكترونــي، خدمــة اإلضافــة المباشــرة 

من خالل غرفة المقاصة اآللية).
١٢. ينبغــي علــى العميــل الدائــن أال يصــدر أي تعليمــات إال بعــد موافقــة البنــك 
ــة  ــى األمر/التفويــض ذي الصل ــة فــي مصــر عل ــة المقاصــة اآللي ــن وغرف المدي
بهــذه التعليمــات، ويمكــن للبنــك الدائــن أن يطلــب مــن العميــل الدائــن أن 
يقــدم لــه هــذه األوامــر المعتمدة/هــذا التفويــض المعتمــد أو أي أدلــة أخــرى أو 
أي مراجــع تثبــت هــذه الموافقــة بشــرط أن تكــون مقبولــة لــدى بنــك الدائــن، 
وإال فإنــه يجــوز للبنــك الدائــن رفــض أداء التعليمــات (خدمــة اإلضافــة المباشــرة 

من خالل غرفة المقاصة اآللية).
ــه، ينبغــي علــى  ــة إصــدار تفويض/أمــر قابــل لإللغاء/يمكــن الرجــوع في ١٣. فــي حال
العميــل الدائــن االحتفــاظ برصيــد كافــي فــي حســاباته لتغطيــة أي عمليــات 
خصــم مباشــر يتــم إلغائها/الرجــوع فيهــا مــن قبــل العميــل المديــن، حيــث يقــوم 
البنــك بخصــم أي مــن حســابات الدائــن دون موافقــة مســبقة. ويكــون العميــل 
والبنــك  المدينيــن،  والعمــالء  الدائــن،  البنــك  أمــام  مســئوال  وحــده  الدائــن 
المديــن، وأي مــن األطــراف األخــرى (خدمــة الخصــم المباشــر مــن خــالل غرفــة 

المقاصة اآللية).
١٤. فــي حالــة تســوية المعامــالت بعملــة غيــر العملــة الخاصة بحســاب خصــم العميل، 
فــإن العميــل يوافــق علــى قيــام البنــك بتحويــل المبالــغ الموجــودة فــي حســاب 

العميل إلى العملة المطلوبة وفقا لسعر الصرف بالبنك في تاريخ التحويل.
١٥. بمجــرد أن يتســلم البنــك طلــب المعامــالت المقــدم مــن العميــل فيمــا يتعلــق 
بمنظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة، يقــوم البنــك بإرســال هــذه المعامــالت إلــى 
شــركة بنــوك مصــر عبــر ملفــات إلكترونيــة (خدمــة اإلضافــة المباشــرة مــن خــالل 

غرفة المقاصة اآللية).
١٦. تقتصــر مســئولية البنــك علــى إرســال البيانــات المشــار إليهــا، إلــى شــركة بنــوك 
مصــر لتنفيــذ المعامــالت المذكــورة. (خدمــة اإلضافــة المباشــرة مــن خــالل غرفــة 

المقاصة اآللية).
١٧. بنــك الدائــن ليــس مســئوال عــن صحــة ودقــة البيانــات أو المعامــالت المقدمــة 
مــن العميــل الدائــن فيمــا يتعلــق بخدمــة غرفــة المقاصــة اآلليــة فــي مصــر. وإذا 
الدائــن مســئوال  بنــك  يكــون  فلــن  البيانــات،  هــذه  عــدم صحــة  إثبــات  تــم 
عن/ملتزمــا ب تعويــض العميــل الدائــن عــن أيــة أخطــاء قــد تحــدث. ويكــون 
العميــل الدائــن مســئوال بشــكل كامــل عــن هــذه التعليمــات أمــام العميــل 
ــث، وال يتحمــل  ــن و/أو طــرف ثال ــك المدي ــن) و/أو بن ــن (العمــالء المديني المدي
البنــك الدائــن مســئولية أي التزامــات قــد تنتــج عــن تنفيــذ مثــل هــذه التعليمــات 

(خدمة اإلضافة المباشرة من خالل غرفة المقاصة اآللية).
١٨.يقــوم بنــك الدائــن بإضافــة المبالــغ التــي تــم خصمهــا مــن حســابات المدينيــن 
إلــى حســاب الدائــن، ويعتبــر البنــك أنــه قــد أوفــى بالتزاماتــه فــور إضافتــه هــذه 
غرفــة  خــالل  مــن  المباشــرة  اإلضافــة  (خدمــة  الدائــن.  إلــى حســاب  المبالــغ 

المقاصة اآللية).
هــذا  فــي  العميــل  قبــل  مــن  لــه  المقدمــة  البيانــات  جميــع  البنــك  ١٩.يعتبــر 
ــة تفويــض رســمي  ــة – بمثاب الصدد/الســياق – مــن خــالل الوســائل اإللكتروني
ثــم  ومــن  عليها/المذكــورة  المنصــوص  بالمبالــغ  العميــل  حســاب  لخصــم 
ــات المذكــورة.  ــوك وفقــا للبيان ــى حســابات المســتفيدين فــي البن اإلضافــة إل

(خدمه اإلضافة المباشرة)
٢٠. تقتصــر مســئولية البنــك علــى معالجــة البيانــات الــواردة، وال يتحمــل البنــك 
مســئولية تعويــض العميــل عــن أي أخطــاء قــد تحــدث نتيجــة عــدم صحــة او دقــة 

أي بيانات أو معلومات مقدمة من العميل.

٢١. يحــق لصاحــب الوثيقــة (الوثائــق) أو المفــوض عنــة قانونــا أن يســترد خــالل أيــام 
العمل الرسمية بالبنك وحتى الساعة ٢٩ ظهرا (الثانية عشر ظهرا) قيمة الوثيقة / 
الوثائــق التــي اشــتراها وفقــا للقيمــة االســتردادية المعلنــة مــن البنــك للوثيقــة 
فــي ذات يــوم االســترداد، علمــا بــأن الطلبــات التــي تقــدم للبنــك الســترداد 
قيمــة الوثيقــة / الوثائــق بعــد الســاعة ٢٩ ظهــرا (الثانيــة عشــر ظهرا)، يتم اســترداد 
قيمتهــا فــي يــوم العمــل التالــي وفقــا للقيمــة االســتردادية المعلنــة مــن البنــك 

للوثيقة في ذلك اليوم.
عنــد  الوديعــة  فــي  التصــرف  كيفيــة  عــن  تعليمــات  ذكــر  عــدم  حالــة  فــي   .٢٢
الشــروط  بنفــس  لمــدة مماثلــة  تلقائيــا  الوديعــة ســتجدد  فــان  االســتحقاق 

وبسعر العائد المعلن من البنك على الودائع عند التجديد.
ــر فــي  ــأي تغيي ــا أو مــن خــالل القنــوات المعتمــدة ب ــغ للبنــك كتابي ٢٣. يجــب أن يبل
التعليمــات المتعلقــة بالوديعــة قبــل ٤٨ ســاعة علــى األقــل مــن تاريــخ اســتحقاق 

الوديعة.
٢٤. فــي حالــة طلبكــم ســحب أي مبلــغ كلــي او جزئــي مــن الوديعــة قبــل تاريــخ 
االســتحقاق فيحــق للبنــك أن يخصــم عمولــة الكســر المترتبــة علــى هــذا الســحب 

طبقا للشروط والقواعد المحددة بواسطة البنك في تاريخ طلب السحب.
٢٥. فــي حالــة طلــب تجديــد الوديعــة لمــدة أو لمــدد أخــري فســيتم منــح ســعر العائــد 

الساري بالبنك في تاريخ التجديد.
٢٦. يبــدأ تاريــخ ســريان احتســاب العائــد للودائــع التــي يتــم ربطهــا مــن ايداعــات نقديــة 

طبقا للنظام المعمول به بالبنك.
٢٧. ال يتــم إلغــاء الشــيك المصرفــي إال بتقديــم أصــل الشــيك بمعرفــة العميــل 
(طالــب اإلصــدار) أو بموافقــة المســتفيد الكتابيــة وفقــا للصيغــة المقبولــة 

شكال ومضمونا من البنك وتقديم أي منهما ألي فرع من فروع البنك.
٢٨. تطبــق الشــروط واألحــكام الخاصــة بــوزارة الماليــة عنــد شــراء أو بيــع أذون الخزانــة 
ــك  ــة تل ــى كاف ــا عل ــا واطالعن ــر بعلمن ــة ونق / التقــدم لعطــاءات ســندات الخزان
الشــروط واألحــكام وأننــا قبلنــا التنفيــذ وفقــا لهــا دون أي مســؤولية أو أي خطــر 
علــى البنــك فــي هــذا الشــأن حيــث أنــه مجــرد مفــوض عنــا فــي تنفيــذ رغبتنــا 

في شراء أو بيع اذون الخزانة الموضحة بهذا الطلب.
ــاه  ــى حســابنا طرفكــم الموضــح أدن ــل بموجــب هــذا بالخصــم عل ٢٩. يصــرح العمي
بالقيمــة الحاليــة لمــا يتــم قبولــه مــن العطــاء المقــدم منــا وكــذا كافــة عموالتكــم 
ومصاريفكــم فــي هــذا الشــأن كمــا نرجــو إضافــة القيمــة االســمية لــألذون بعــد 

خصم الضرائب المستحقة في تاريخ استحقاقها لذات الحساب المذكور.
٣٠. يصــرح العميــل بموجــب هــذا بالخصــم علــى حســابنا طرفكــم المذكــور بالطلــب 
بالقيمــة الحاليــة وكــذا كافــة عموالتكــم ومصاريفكــم فــي هــذا الشــأن كمــا نرجــو 
أضافــة القيمــة اإلســمية للســند فــي تاريــخ اســتحقاقها وكذلــك خصــم الضرائــب 

المستحقة لكل كوبون لذات الحساب المذكور.
ــا بشــركة  ــب يحتفــظ به ــة موضــع هــذا الطل ــل أن ســندات الخزان ٣١. يتفهــم العمي
مصــر المقاصــة لإليــداع والقيــد المركــزي نظــرا ألنهــا الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عن حفظ سندات الخزانة.
٣٢. يجــب علــى العميــل إرســال / تعديــل / الغــاء طلــب ســندات الخزانــة الــي البنــك 
قبــل الموعــد المحــدد مــن طــرف البنــك المركــزي المصــري إلغــالق العطــاء 

بمدة ال تقل عن ساعتين.
٣٣. يجــب علــى العميــل إرســال / تعديــل / إلغــاء طلــب أذون الخزانــة للســوق األولــي 
الــي البنــك قبــل الموعــد المحــدد مــن طــرف البنــك المركــزي المصــري إلغــالق 

العطاء بمدة ال تقل عن يوم عمل.

رابعا: المسؤوليات األمنية للعميل:
ــة  ــة ألي تعليمــات أمني ــان باإلضاف ــر األم ــة معايي ــزام بكاف ــل بااللت ــد العمي ١. يتعه
بجميــع  وااللتــزام  االطــالع  العميــل  علــى  فيجــب  البنــك.  مــن  صــادرة  أخــرى 
التعليمــات األمنيــة المعلنة/المنشــورة علــى القنــوات اإللكترونيــة أو علــى الموقــع 
الرســمي للبنــك. كمــا يتعهــد العميــل بإعــداد وصيانــة ومراجعــة بانتظــام أي تدابيــر 
أمنيــة أخــرى الزمــة للحفــاظ علــى الممارســة الجيــدة لمســتخدم الحاســب اآللــي. 
ويتعهــد العميــل أيضــا باتخــاذ التدابيــر الالزمة/اإلجــراءات الضروريــة للحفــاظ علــى 
المعلومــات الخاصــة بــه. حيــث يعتبــر العميــل مســئوال عــن التأكــد مــن مســتوى 
ــه، وعــن نقــل الرســائل  ــي وأجهــزة االتصــال الخاصــة ب أمــان نظــام الحاســب اآلل

بأمان إلى البنك.
٢. يجــب علــي العميــل عــدم االفصــاح عــن كلمــة الســر او اســم المســتخدم، أو أي 
مــن وســائل تأكيــد الشــخصية  الخاصــة بالخدمــات اإللكترونيــة ألي شــخص وألي 
ســبب كان، بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك. وفــي حالــة حصــول أي طــرف اخــر 
علــى أي منهــم، يعتبــر ذلــك تصريــح ا مــن العميــل لهــذا الشــخص باســتخدام 
والمســئوليات  المخاطــر  التبعــات  لكافــة  تحملــه  مــن  يتبعــه  ومــا  حســاباته 
والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك. وال يحــق للعميــل 
أن يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــالت إال فــي حالــة ثبــوت 

إهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات
٣. يتحمــل العميــل مســئولية االلتــزام بالتدابيــر األمنيــة الخاصــة بالطريقــة المعتمــدة 
تــم  وذلــك عــن طريــق االحتفــاظ بســرية األكــواد فــي جميــع األوقــات. كمــا 
تحديدهــا بواســطة العميــل صاحــب االمتيــازات المحــددة وفقــا للقواعــد المحــددة 

من قبل العميل.
٤. تنحصــر التزامــات البنــك فــي تنفيــذ التعليمــات الصــادرة مــن العميــل بعــد قبولهــا 
ــات  ــك مســئوال فــي حــال عــدم صحــة أو دقــة البيان ــك، وال يكــون البن مــن البن
المقدمــة مــن العميــل. وال يلتــزم البنــك بتقديــم أي تعويــض نتيجــة لعــدم صحــة 
تاريــخ  إلغــاء أو تعديــل أي معاملــة بعــد  البيانــات. وال يحــق للعميــل  أو دقــة 

االستحقاق الخاص بها.
٥. الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة متاحــة طــوال أيــام االســبوع وفــي حالــة الصيانــة او 
انقطــاع الخدمــة المخططــة ســوف يتــم ابــالغ العميل عبر الوســيلة المناســبة. حيث 
ينبغــي علــى البنــك أن يبــذل جهــدا معقوال/مقبــوال لتوفيــر الخدمــة. ومــع ذلــك، لن 
ــك  ــم كل أو بعــض خدمــات البن ــك مســئوال عــن أي فشــل فــي تقدي يكــون البن
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت ألي ســبب يقــع خــارج نطــاق ســيطرته، بمــا فــي ذلك على 
وجــه الخصــوص أي تعليق/انقطــاع للخدمــة ألغــراض الصيانــة أو لتحديث/تطويــر 

أنظمة البنك أو أي أنظمة أخرى يستخدمها البنك لتقديم الخدمة.
خامسا: مسؤوليات البنك:

١.  يحق للبنك أن يقوم بإيقاف إحدى أو كل خدمات البنك اإللكترونية،.
٢.  يجــب أن يتخــذ البنــك جميــع االحتياطــات األمنيــة الالزمــة لضمــان ســرية بيانــات 

العمالء.
٣.  فــي حالــة وجــود استفســارات أو شــكاوى يجــب علــى العميــل االتصــال بممثلــي 
خدمــة عمــالء البنــك أو بفريــق إدارة النقد(إحــدى خدمــات مجموعــة المعامــالت 
ــرد علــى العميــل علــى وجــه الســرعة وفــي الوقــت  العالميــة). ويلتــزم البنــك بال

المناسب من خالل الوسيلة التي يراها البنك مناسبة.
٤.  يحتفــظ البنــك بحقــه فــي جميــع األوقــات وفقــا لتقديــره ورغبتــه فــي إضافــة أو 
ومميزات/ســمات/خصائص  والرســوم  واألحــكام  الشــروط  تعديــل  أو  تغييــر 
أو  تغييــرات  أي  وتعتبــر  مســبقا.  العميــل  إخطــار  إلــى  الحاجــة  دون  الخدمــة 

تعديالت من هذا القبيل نافذة وملزمة للعميل.

االحكام والشروط الخاصة بالخدمات 
المصرفية اإللكترونية للشركات

٥.  يحــق للبنــك -وفقــا لســلطته التقديريــة -أن يوقــف أو يقــوم بوقــف أو ســحب 
أو قصر جزء أو كل الخدمة لحماية العميل، على أن يتم إخطار العميل بذلك.

٦.  ال يتــم تنفيــذ عمليــات التحويــل الخارجيــة لحســابات لــدى بنــوك أخــرى، إال مــن 
خالل رمز أمان طبقا التفاقية الرموز.

ــذ المعامــالت نتيجــة ظــروف  ــر فــي تنفي ــر البنــك مســؤوال عــن أي تأخي ٧.  ال يعتب
خارجــة عــن إرادتــه، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، انقطــاع التيــار الكهربائــي، أو 
األخطــاء الناتجــة عــن أعطــال فــي أنظمــة الحاســب اآللــي أو شــبكات االتصــاالت، 
أو  اإللكترونيــة  المدفوعــات  شــبكات  قبــل  مــن  المعامــالت  تعطل/تأخــر  أو 

البنوك المراسلة أو المستقبلة.
٨.  ال يعتبــر البنــك مســئوال عــن أيــة أخطــاء غيــر متعمــدة ناتجــة عــن ســوء تصــرف 

غير متعمد.
اعتبــاره طرفــا فــي حالــة وجــود أي مــن  يتــم  البنــك مســئوال وال  ٩.  ال يكــون 

المنازعات التي قد تنشأ بين العميل وأي من األطراف األخرى.
١٠. يحــق للبنــك – فــي أي وقــت – أن يقــوم بتســوية الديــون أو المبالــغ المســتحقة 

على العميل بخصمها من حسابات العميل.
١١. يصــرح للبنــك بالكشــف عــن البيانــات وتقديــم المســتندات الخاصــة بهــذه 

الودائع عند اتخاذه اإلجراءات القانونية ضدنا.
ــه أو  ــه أو مراســليه أو وكالئ ــك باســتخدام فروع ــل يقــوم البن ــراء التحوي ــد اج ١٢. عن
وســطائه وعليــه لــن يتحمــل البنــك أي أخطــاء قــد تنشــأ مــن هــذه األطــراف عــن 
تأخيــر التنفيــذ أو مصاريــف أو خصومــات أو فشــل فــي اجــراء وتنفيــذ التحويــل 
ــد ينشــأ  ــر ق ــك أي أخطــاء فــي اســم المســتفيد أو أي تأخي ــا ال يتحمــل البن كم
بســبب حــروب معلنــة أو غيــر معلنــة أو ثــورة أو عصيــان مســلح أو أي منــع 
بســبب قوانيــن أو أحــكام قمــع أو تحكــم مــن الســلطة العامــة أو مــن حكومــة 
محليــة أو خارجيــة أو أي تأخيــر ينشــأ قــد يحــدث نتيجــة لمحاولــة تدبيــر عملــة 

التحويل.
١٣. يحــق للبنــك رفــض طلــب لشــراء اذون الخزانــة بســبب عــدم توافــر المبلــغ 
المقــدم للعطــاء )القيمــة الحاليــة + العمــوالت + المصاريــف( فــي حســابكم 

المذكور في الطلب.
سادسا: منح الترخيص لدخول ال موقع اإللكتروني للبنك التجاري الدولي:

١. يعتبــر الموقــع المرخــص والمــواد المتعلقــة بــه وحقــوق الطبــع وبــراءات االختــراع 
واألسرار التجارية وأية حقوق ملكية أخري مملوكة ملكية خاصة بالبنك.

٢. يتعهــد العميــل بتعويــض البنــك عــن أي تلــف أو خســارة ســواء المباشــرة أو الغيــر 
ــا  ــع المرخــص بم ــن ســوء اســتخدام أو نشــر الموق ــج ع ــد تنت ــي ق مباشــرة، والت

يخالف الشروط واألحكام المذكورة بهذا النموذج.
٣. يتعهد العميل بعدم طبع أو إصدار موقع مماثل للموقع المرخص به او ان يســمح 

بالمثل عن معرفة مسبقة منة بدون الموافقة الكتابية المسبقة من البنك.

ــل بعــدم الكشــف عــن المــواد الخاصــة بموقــع البنــك المرخــص /  ٤. يتعهــد العمي
الرسمي ألي طرف ثالث غير موظفي العميل عند حاجتهم لذلك.

٥. يتعهــد العميــل بــأن يســتخدم موقــع البنــك المرخــص وفقــا للرخصــة الممنوحــة 
كمــا هــو مبيــن فــي هــذا النمــوذج، وأن يضمــن التــزام موظفيــه الكامــل بالقواعــد 

واإلجراءات المنصوص عليها بهذا النموذج.
سابعا: الرسوم:

تنفيــذ  رســوم  بخصــم  فيــه  رجعــة  نهائــي/ال  بشــكل  البنــك  العميــل  يفــوض 
المعامــالت والخدمــات مــن حســابات العميــل لــدى البنــك (ســواء بالجنيــه المصــري 
ــه). كمــا يقــر العميــل بقبولــه أي تغييــر قــد يطــرأ علــى تعريفــة رســوم  أو بمــا يعادل

البنك القابلة للتغيير من وقت آلخر.
ثامنا: شروط اإللغاء:

يحــق للبنــك إنهــاء الخدمــة المذكــورة، وبــدون إبــداء أســباب وفــي أي وقــت، علــى أن 
يتــم إخطــار العميــل كتابــة قبــل اإلنهــاء ب ٢١ يــوم علــى األقــل. علــى انــه يؤخــذ فــي 

االعتبار انه لن يؤثر اإلنهاء على أية حقوق ألي من األطراف حتى تاريخ اإلنهاء.
تاسعا: صحة العقد:

يعــد هــذا النمــوذج صالحــا لمــدة ســنة واحــدة اعتبــارا مــن تاريــخ التوقيــع، ويتــم 
تجديدهــا تلقائيــا لفتــرة أخــرى، كمــا يحــق لــكال الطرفيــن إلغــاء العقــد فــي أي وقت عن 

طريق إخطار الطرف اآلخر كتابيا بفترة ال تقل عن ٢١ يوما قبل إلغاء العقد.
عاشرا: القانون الحاكم والسلطة القضائية:

تخضــع هــذه االتفاقيــة ألحــكام القانــون المصــري وأي نــزاع أو خــالف قــد ينشــأ 
بخصــوص تنفيــذ أو تطبيــق أو تفســير هــذا االتفــاق أو يتولــد عنــه يتــم تســويته 

والفصل فيه عن طريق محاكم الجيزة بكافة درجاته.
بيــن  االختــالف  حالــة  العربيــة واإلنجليزيــة وفــي  باللغتيــن  الطلــب  تحــرر هــذا   .١

النصين يعتد بنص اللغة العربية.
إحدى عشر: الظروف واألحداث غير المتوقعة:

١. ال يتحمــل أطــراف هــذا االتفــاق مســئولية أي إخــالل ينتــج عنــه تأخيــر أو عــدم 
تنفيــذ أي مــن االلتزامــات الــواردة بهــذا النمــوذج، والــذي ينتــج عــن قــوة قاهــرة أو 

ظروف غير متوقعة ال يمكن التنبؤ بها.
٢. ينبغــي علــى الطــرف الــذي تأخــر عــن أداء أي مــن مســئولياته أو لــم يؤدهــا بســبب 
ــام مــن تاريــخ  ــة قــوة قاهــرة، أن يخطــر الطــرف اآلخــر فــي غضــون ســبعة أي حال
حــدوث حالــة القــوة القاهــرة. حيــث يعتبــر الطــرف المقصــر متنــازال عــن حقــه فــي 

دفع تهمة التقصير عنه إذا لم يخطر الطرف اآلخر خالل الفترة المذكورة.
٣. ال يحــق ألي طــرف مقاضــاة الطــرف األخــر المخــل بالتزامــه نتيجــة لحــدوث حالــة 
مــن الحــاالت الناتجــة عــن القــوة القاهــرة، وال يعتبــر هــذا التأخيــر أو اإلخــالل خــرق 

لشروط وأحكام هذا النموذج.



يتعلــق بمنتجــات التجــارة الدوليــة مــن اعتمــادات اســتيراد وتصديــر ومســتندات 
الشحن برسم التحصيل استيراد وتصدير وخطابات الضمان الكترونيا.

٢٤ . المــواد: تعنــي أي مســتخدم أو وثائــق أو تعليمــات مقدمــة مــن البنــك إلــى 
المرخــص،  للموقــع  األمنيــة  المواصفــات  العمليــات،  بخصــوص  العميــل 
باإلضافــة إلــى أيــة عمليــات ذات صلــة، بحيــث يتــم تعديــل تلــك المــواد بصــورة 

كلية أو جزئية من وقت ألخر باي شكل او وسيلة.
ــذي يحــدث خــارج  ــر متوقــع ال ــي الحــدث أو الظــرف الغي ٢٥ . القــوة القاهــرة: وتعن
نطــاق ســيطرة الطــرف المتضــرر أو المضــرور، والــذي ال يمكــن تفاديــه بالطــرق 
ــه  ــر أداء التزامــات هــذا الطــرف أو عــدم قدرت ــى تأخي ــؤدي إل ــذي ي ــادة وال المعت
ــي  ــة، أو عــدم كفــاءة األداء الكل ــة أو جزئي ــه ســواء بصــورة كلي ــى أداء التزامات عل
والجزئــي لتلــك االلتزامــات، وتشــمل الظــروف الغيــر متوقعــة علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر األحــداث التــي تقــع نتيجــة اعمــال الشــغب، عصيــان مدنــي، 
ــه، او أي اغــالق ألي ظــرف ال يمكــن  ــان مســلح، الحــروب، اعمــال ارهابي عصي

السيطرة عليه.
ثانيا: مسؤوليات العميل:

١. يعتبــر أي تعامــل علــى الحســابات الخاصــة بالعميــل باســتخدام وســيلة التوثيــق 
المعتمــدة تعليمــات صــادرة مــن العميــل وتعتبــر حجــة فــي اإلثبــات، وال يحــق بــأي 
حــال مــن األحــوال االعتــراض عليهــا أو الدفــع بعــدم صالحيتهــا وتعتبــر بمثابــة 

تعليمات موقعة بتوقيع العميل المعتمد
٢. لتفاصيــل االشــتراك فــي الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة ألول مــرة أو وقــف 
الخدمــة أو إعــادة تشــغيلها برجــاء الرجــوع للموقــع الرســمي للبنــك أو التواصــل مــع 

مدير الحساب الخاص بك.
ــة  ــة المعلن ــح والتعليمــات األمني ــزام بالنصائ ــل االطــالع وااللت ــي العمي ٣. يجــب عل
علــى القنــوات اإللكترونيــة أو علــى الموقــع الرســمي للبنــك وبــأي تغييــرات قــد 
تطــرأ علــى هــذه النصائــح والتعليمــات األمنيــة فــي المســتقبل والموافقــة عليهــا، 

وتكون هذه الموافقة ملزمة قانونا.
٤. يتعهد العميل بالحفاظ علي سرية الطريقة المعتمدة.

٥. فــي حالــة اســتخدام العميــل للتوقيــع الرقمــي، فــإن اتفــاق التوقيــع الرقمــي 
ــي  ــة يخل ــوات اإللكتروني ــر ( OTP ) واســتخدام أنظمــة القن (الرقــم الســري المتغي
مســئولية البنــك عــن تأخير/عــدم تنفيــذ أي مــن تلــك العمليــات نتيجــة الخلــل فــي 
النظــام الخــاص بالبنــك أو أي ســبب آخــر مــن جانــب العميــل او مــن جانــب البنــك 
وال يحــق للعميــل الرجــوع علــي البنــك بــاي حــال مــن األحــوال نتيجــة لذلــك وذلــك 
طــوال ســريان اتفــاق التوقيــع الرقمــي الرقــم الســري المتغيــر( OTP ) وكــذا بعــد 
انتهائــه ألي ســبب مــن األســباب وان  البنــك لــن يتحمــل ايــة مســئولية بالنســبة 
لجميــع أنــواع الدعــاوي و/او اإلجــراءات و/او المطالبــات و/او المطالبــات و/او ايــة 

نفقات قد تنشأ.
ــرور. ويقــوم  ــة م ــا بكلم ــت مؤمن ــر اإلنترن ــة عب ــى الخدمــات المصرفي ٦. الدخــول إل
ــه الســتخدامه الحصــري. كمــا ينبغــي علــى  العميــل بإنشــاء كلمــة مــرور خاصــة ب
العميــل تســجيل كلمــة المــرور الخاصــة بــه علــى مســئوليته الخاصــة، وأن يحافــظ 
علــى ســريتها وفقــا لمتطلبــات أمــن المعلومــات. وينبغــي علــى العميــل أال 

يكشف كلمة المرور الخاصة به ألي شخص آخر.
٧. ينبغــي علــى العميــل أن يتصــل فــورا بالبنــك، إذا مــا ظهــر لــه أن شــخصا مــا أمكنــه 
الوصــول إلــى التفاصيــل األمنيــة الخاصــة بــه، كمــا أن البنــك لــن يكــون مســئوال 
بــأي شــكل مــن األشــكال عــن أي تعليمــات او معامــالت ماليــة أو غيــر ماليــة 

تمت باستخدام كلمة السر الخاصة بالعمالء من قبل شخص آخر.
٨. يتعهــد العميــل بإخطــار البنــك كتــاب ة بــأي تغييــرات قــد تطــرأ على المســتخدمين/ 
المخــول لهــم بالتوقيــع عــن العميــل، علــى أن يتــم تســليم اإلخطــار الكتابــي 

للبنك.
٩. يلتــزم العميــل بإخطــار البنــك مباشــرة بــأي تعليمــات قــد تصــدر مــن أي شــخص 

غير مسموح له او مشتبه فيه بالدخول على الحسابات الخاصة بالعميل.
ــع ووافــق علــى  ــه قــد اطل ــة( بأن ــد اســتخدام )الخدمــة اإللكتروني ١٠. يقــر العميــل عن
جميع الشروط الواردة بهذا سواء باللغة (www.cibeg.com) الطلب أو تلك التي 
تظهــر علــى الموقــع الرســمي الخــاص بالبنــك العربيــة أو اإلنجليزيــة و التــي قــد 
تتغيــر فــي المســتقبل، و يقــر العميــل بمســئوليته الكاملــة عــن متابعــة البنــود و 
الشــروط و التعليمــات األمنيــة التــي تظهــر علــى الموقــع الرســمي الخــاص 
بالبنــك فــي أي وقــت يســتخدم فيــه أي مــن الخدمــات اإللكترونيــة الخاصــة 

بالبنك.
ــن يكــون مســئوال عــن  ١١. يوافــق العميــل بموجــب هــذا الطلــب علــى أن البنــك ل
تنفيــذ أي تعليمــات وفقــا لهــذا الطلــب إال فــي حالــة وجــود رصيــد كافــي فــي 
الحســاب المذكــور بطلــب العميــل وان يكــون الطلــب مقبــول شــكال ومضمونــا 

من جانب البنك.
١٢. يتعهد العميل بكتابة الغرض من أية عملية تحويل.

١٣. يجــب أن يلتــزم العميــل عنــد إنشــائه ملــف المدفوعــات بصيغــة ملفــات البنــك ،  
والتي تكون متوفرة عند الطلب.

ــك خاضعــة تمامــا لموافقــة  ــع التعليمــات المقدمــة للبن ١٤. ينبغــي أن تكــون جمي
البنــك، ولجميــع الممارســات المصرفيــة واإلجــراءات التــي تنظــم تنفيذهــا. كمــا 
ينبغــي أن تكــون هــذه اإلجــراءات خاضعــة لجميــع الشــروط واألحــكام المذكــورة 

في نماذج الطلبات الصادرة من البنك.
١٥. يقــر العميــل بأنــه عنــد إرســال البنــك أي بيانــات مــن خــالل أي وســيلة إلكترونيــة  
وفقــا لطلــب العميل-تقــع المســئولية علــى عاتــق العميــل للحفــاظ علــى ســرية 
هــذه البيانــات. وال يتحمــل البنــك مســئولية أي تســرب لهــذه البيانــات أو عــدم 
عــن ســيطرة  الخارجــة  األســباب  مــن  للبيانــات ألي ســبب  العميــل  اســتالم 
البنكويتــم خصــم رســوم الخدمــة مــن حســابات العميــل وال يجــوز للعميــل 

المطالبة بأي تعويض.
ــزم البنــك  ١٦. يحــق للعميــل طلــب إلغــاء أي مــن الخدمــات المذكــورة ســابقا، ويلت
بذلــك ولكــن بعــد الدفــع الكامــل لجميــع الرســوم والمصروفــات المتعلقــة 

بالجوانب المالية للخدمة.
١٧. يقــر العميــل بــأن جميــع القواعــد واألنظمــة المعمــول بهــا فــي البنــك المركــزي 
ملزمــة وقابلــة للتنفيــذ، وال يتــم تنفيــذ أي معامــالت قــد تــؤدى إلــى خــرق أي 

من هذه القواعد أو اللوائح المشار إليها.
ــه  ــى أن أي معلومــة يتلقاهــا بواســطة خدمــة رســائل التنبي ــل عل ١٨. يوافــق العمي

النصية القصيرة هي إلعالمه فقط.
١٩. يقــر العميــل بتحمــل المســئولية الكاملــة، وعــدم تحمــل البنــك أيــة مســئولية عــن 
أي ضــرر قــد ينتــج عــن الدعــاوى أو الشــكاوى أو الخســائر أو األضــرار أو التكاليــف 
ــة تقديمــه خدمــة  ــك نتيج ــا البن ــي يتكبده ــا والت ــت طبيعته ــا كان ــات أي أو النفق

رسائل التنبيه النصية القصيرة للعميل.
٢٠. يقــر العميــل بأنــه المالــك الوحيــد لخــط الهاتــف المحمــول والبريــد اإللكترونــي 
المســجلين لــدى البنــك، كمــا يقــر باحتفاظــه بهاتفــه المحمول في جميــع األوقات 
وبأنــه يقــع تحــت مســئوليته الشــخصية، كمــا ينبغــي عليــه أيضــا أن يتجنــب 
فقدانــه. ويقــر العميــل بــأن البنــك ال يتحمــل أي مســئولية عــن قــراءة أو عــرض أو 
ســرقة أي معلومــات خاصــة بــه عــن طريــق الهاتــف المحمــول أو عــن طريــق أي 

وسيلة أخرى تتيح الوصول إلى الحسابات أو المعلومات المتعلقة به.
٢١. ينبغــى علــى العميــل إخطــار البنــك كتابيــا علــى الفــور إذا مــا تمــت ســرقة هاتفــه 

المحمول أو إذا ما قام بتغيير رقمه.

التجاري الدولي -مصر الخدمات المصرفية اإللكترونية للشركات من  البنك  يقدم 
أرصدتهم،  على  االطالع  للعمالء  يمكن  حيث  للبنك،  اإللكتروني  الموقع  خالل 
والقيام بالتحويالت النقدية إلى حسابات داخل أو خارج البنك، كما يمكنهم إبرام 
معامالت الخصم المباشر، ومعامالت التسوية والتجارة الدولية من خالل الموقع 
اإللكتروني للبنك. وحيث يرغب العميل ويطلب االشتراك في هذه الخدمات من 

خالل البنك التجاري الدولي – مصر

يكون بناء على هذا الطلب قد وافق على الشروط واألحكام الواردة بهذا النموذج 
ومرفقاته، كما يلي:

أوال: التعريفات:

في هذا النموذج، يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة أمام كل منها 
ما لم يقتضي السياق خالف ذلك.

١. البنــك: يعنــى البنــك التجــاري الدولــي (مصر)ســجل تجــاري اســتثمار القاهــرة رقــم 
٦٢٨٩٦ – العنوان ٩٢ شارع الجيزة بالجيزة

٢. الطريقــة المعتمــدة: وتعنــي الطريقــة المعتمــدة للتحقــق مــن هويــة العميــل و / 
أو أي مــن الموظفيــن المخــول لهــم مــن قبــل العميــل ، مــع التزامهــم بالحفــاظ 
علــى ســرية المعلومــات، وذلــك حتــى يتمكــن أي مــن العميــل أو األشــخاص 
المخــول لهــم الدخــول علــى أي مــن حســاباته او اســتخدام أيــا مــن الخدمــات 
االلكترونيــة، وتعتبــر مســئولية العميــل وحــده دون غيــره قيــام الموظفيــن / 

األشخاص المخولين فقط باستخدامه.
:CBE ٣. تعنى البنك المركزي المصري

٤. منظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى منظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة 
ــة  ــادل كل المعامــالت المالي للخصــم المباشــر واإلضافــة المباشــرة، الخاصــة بتب

لعمالء البنك من الشركات أو األفراد.
٥. خدمــة االنترنــت البنكيــة للشــركات (خدمــات النقــد عبــر االنترنــت مــن البنــك 
التجــاري الدولــي): تعنــى الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة المقدمــة مــن البنــك مــن 
البنــك  يتيــح لعمــالء  الــذي  اإلنترنــت  للبنــك علــى  االلكترونــي  الموقــع  خــالل 
ــة  ــال ال الحصــر، االطــالع علــى حســاباتهم البنكي خدمــات منهــا علــى ســبيل المث
والتحويــل النقــدي لحســابات أخــرى خاصــة بالشــركة (العميــل) أو إلــى أي حســاب 

بنكي داخل أو خارج البنك.
٦. خدمــة التجــارة اإللكترونيــة للشــركات (خدمــات التجــارة عبــر االنترنــت مــن البنــك 
ــك تقــدم حــل ألنشــطة التجــارة  ــي): هــي خدمــة مقدمــة مــن البن التجــاري الدول
الدوليــة، وهــو نظــام تجــارى آلــي يســمح للمســتخدم بتنفيــذ واســتالم معامــالت 
تجاريــة دوليــة فــي وقــت قياســي مــن خــالل التواصــل المباشــر مــع البنــك عبــر 

شبكة اإلنترنت.
٧. خدمــة اإلنترنــت البنكيــة للشــركات (خدمــة المدفوعــات اإللكترونيــة / خدمــة 
تحويــل المرتبــات إلكترونيــا): تعنــى الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة التــي يقدمهــا 
البنــك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالبنــك، بحيــث يمكــن لعمــالء 
البنــك أن يحولــوا األمــوال ســواء تحويــالت داخليــة أو خارجيــة (خدمــات الدفــع 
التحويــالت  طريــق  عــن  ســواء  الرواتــب  ملفــات  تحميــل  أو   / و  اإللكترونــي)، 

الداخلية أو الخارجية)دفع المرتبات إلكترونيا.
٨. خدمــات غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى الخدمــات المقدمــة مــن البنــك 
وفقــا لنظــام غرفــة المقاصــة اآلليــة المصرية/فــي مصــر والــذي وافــق العميــل 

على االنضمام إليه طبقا لما ورد بالبند ( ٤ )
٩. دليــل قواعــد غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة: تعنــى الدليــل القواعــد الــذي 
أصدرتــه غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة والــذي يشــمل القواعــد الحاكمــة وبنــود 
نظــام غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة والتــي تخضــع للتعديــل مــن وقــت آلخــر 

مــن قبــل غرفــة المقاصــة اآلليــة المصريــة، وتمثــل التعليمــات جــزء ال يتجــزأ مــن 
هذا النموذج.

١٠. بنك الدائن: تعنى البنك التجاري الدولي (مصر).
التــي  المدينــة  بالحســابات  المحتفظــة  البنك/البنــوك  تعنــى  المديــن:  بنــك   .١١

ستخصم وفقا لخدمات غرفة المقاصة اآللية المصرية.
غرفــة  خدمــات  فــي  المشــترك  الدائــن  البنــك  عميــل  هــو  الدائــن:  العميــل   .١٢

المقاصة اآللية المصرية.
علــى  بالخصــم  الدائــن  بنــك  قــام  الذيــن  المدينيــن  تعنــى  المديــن:  العميــل   .١٣
حســاباتهم لــدى بنــوك المديــن طبقــا للتعليمــات الممنوحــة مــن العميــل الدائــن 

وذلك من خالل خدمات غرفة المقاصة.
١٤. حســاب العميــل الدائــن: تعنــى الحســاب الــذي يتــم فتحــه مــن قبــل العميــل 
الدائــن فــي البنــك الدائــن، إلجــراء كافــة معامــالت الخصــم واإلضافــة التــي 

تطلبها خدمات غرفة المقاصة اآللية المصرية عليه
ــل  ــب أو تعليمــات يتســلمه البنــك مــن العمي ــى أي طل ــل: تعن ١٥. تعليمــات العمي
باســتخدام  للشــركات  اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــة  تطبيــق  خــالل  مــن 
الطريقــة المعتمــدة ويتحمــل العميــل تبعيــة اأي عمليــات يتــم اجرائهــا عــن طريــق 

الخدمة المصرفية اإللكترونية أدنى مسئولية على البنك.
١٦. عمليــة الخصــم: تعنــى التحصيــل مــن خــالل هــذه الخدمــة حيــث يقــوم بنــك 
ــة  ــن مــن خــالل منظومــة غرف ــن بالخصــم مــن حســابات المديني ــل الدائ العمي
وتحصيلهــا  الدائــن  للعميــل  المســتحقة  بالقيــم  المصريــة  اآلليــة  المقاصــة 

وإضافتها لحساب العميل الدائن وفقا ألحكام هذا الطلب.
١٧. تعليمــات العميــل الدائــن: تعنــى تعليمــات تحصيــل أصدرهــا العميــل الدائــن 
بنــك  لــدى  المدينيــن  حســابات  مــن  ليخصمهــا  الدائــن  بنــك  إلــى  وأرســلها 
المدينيــن، ومثــل هــذه التعليمــات يصدرهــا العميــل الدائــن مــن خــالل منظومــة 
غرفــة المقاصــة اآلليــة ويوقــع عليهــا إلكترونيــا و/أو يتــم المصادقــة عليهــا 
ــن  ــات المدي ــل هــذه التعليمــات بيان باســتخدام وســيلة المصادقــة، وتحــدد مث

كما هو مطلوب
ــح  ــن لصال ــل المدي ــذي يقدمــه العمي ــوب ال ــر المكت ــر الخصــم المباشــر: األم ١٨. أم
بنــك العميــل الدائــن (مــزود الخدمــة للدائنيــن)، وبموجبــه يخصــم العميــل الدائــن 
القيمــة المســتحقة مــن الحســابات المصرفيــة للعميــل المديــن طبقــا للقواعــد 

المذكورة في األمر.
١٩. التوقيــع الرقمــي (الرمــز) يعنــى جهــاز التوثيــق المســتخدم فــي توقيــع معامــالت 
القانونــي) والمخــزن فــي صــورة رمــز والخاضــع  الرقمــي  (التوقيــع  التحويــل 

لشروط وأحكام تطبيق الشهادة اإللكترونية.
٢٠. الرقــم الســري المتغيــر (OTP): أجهــزة او تطبيقــات الرقــم الســري المتغيــر هــي 
عبــارة عــن أجهــزة مصادقــة  ديناميكيــة غيــر متصلــة باإلنترنــت تســتخدم ألنشــاء 
كلمــات ســر لمــدة محــدودة وقصيــرة. أجهــزة الرقــم الســري المتغيــر تســتخدم 

لتحسين أمن عملية المصادقة، ولحماية سالمة حساب المستخدم.
٢١ . خدمــة رســائل التنبيــه النصيــة القصيــرة: رســائل التنبيــه النصيــة القصيــرة هــي 
خدمــة إلخطــار العميــل بأنشــطة المعامــالت الماليــة التــي تنفــذ مــن خــالل نظــام 

الدفع النقدي عبر اإلنترنت.
٢٢. التحويــل الخارجــي: أي تحويــل مــن أي مــن حســابات العميــل إلــى أي مــن 
الحســابات األخــرى غيــر حســابات العميــل، ســواء داخــل البنــك أو ألي بنــك آخــر 

داخل أو خارج مصر.
٢٣. اســتالم الطلبــات المتعلقــة بمنتجــات التجــارة الدوليــة الكترونيــا: تعنــى الخدمــات 
التجــارة  لعمــالء  يتيــح  والــذي  البنــك  مــن  المقدمــة  اإللكترونيــة  المصرفيــة 
الدوليــة مــن اصــدار ومراجعــه وتقديــم وقبــول وتعديــل ودفــع واســتالم كل مــا 

ــات ينبغــي أن يكــون مــن خــالل الرمــز  ــذ أي عملي ٢٢. يوافــق العميــل علــى أن تنفي
اآلمن وفقا ألحكام اتفاقية الرموز اآلمنة.

٢٣. يعتبــر توقيــع الشــركة علــى طلــب االشــتراك فــي الخدمــات االلكترونيــة البنكيــة 
وتســليمه للبنــك تعاقــدا نهائيــا ملزمــا بيــن البنــك والشــركة، كمــا يعتبــر موافقــة 
مــن العميــل علــى االنضمــام إلــى أي مــن الخدمــات اإللكترونيــة التــي ســيقدمها 
ــة  ــم كاف ــه وتفه ــى الشــركة قراءت ــن عل ــم يتعي ــك فــي المســتقبل، ومــن ث البن

شروط وأحكام استخدام الخدمات بدقة وعناية قبل التوقيع عليه.
٢٤. يقــر العميــل بــأن المبالــغ المحولــة مــن أموالــه الخاصــة كمــا يقــر بمشــروعية 
وســالمة مصدرهــا وأنهــا ال تتعــارض مــع قانــون مكافحــة غســل األمــوال 

والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
٢٥. يقر العميل بمسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدونة بهذا الطلب.

٢٦. يقــر العميــل بتفويــض البنــك بشــكل نهائــي غيــر قابــل لإللغــاء بإجــراء المقاصــة 
الصــور وبيــن أي ودائــع /  للبنــك فــي أي صــورة مــن  ألي مبالــغ تســتحق 
ــا لــدي البنــك، وإذا كانــت  شــهادات / حســاب جــاري / حســاب توفيــر خــاص بن
هــذه الودائــع / الشــهادات / الحســاب الجــاري / حســاب التوفيــر بغيــر عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك فــان للبنــك الحــق فــي بيعهــا أو تحويلهــا الــي عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك وســيتم حســابها طبقــا لمتوســط ســعر الصــرف 

(شراء + بيع) / ٩ بالبنك في يوم البيع أو التحويل.
٢٧. يتفهــم العميــل أن أذون الخزانــة موضــع هــذا الطلــب يحتفــظ بهــا لــدى البنــك 

المركزي المصري نظرا ألنه الجهة الوحيدة المسئولة عن حفظ اذون الخزانة.
٢٨. يتفهــم العميــل أن ســندات الخزانــة موضــع هــذا الطلــب يحتفــظ بهــا لــدى شــركه 
مصــر للمقاصــة واإليــداع والقيــد المركــزي نظــرا ألنــه الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عن حفظ سندات الخزانة.
٢٩. يقــر العميــل بمســؤوليته الكاملــة عــن دقــة بيانــات المســتفيدين التــي يدرجهــا، 
ــة، ال يكــون البنــك مســؤوال عــن أي خســارة أو  ــات خاطئ ــة إدراج بيان وفــي حال
ضــرر ناتــج عــن أخطــاء أو تأخيــر فــي نقــل أو تســليم وثائــق أو تعليمــات الرســائل، 
أو فشــل نقلهــا أو تســليمها، أو نتيجــة لعــدم تحديــد موقــع أو خطــأ فــي تحديــد 
اســم المســتفيد أو الناتــج عــن أي ســبب آخــر خــارج الســيطرة أو أي مكتــب أو 

فرع أو مراسل أو وكيل.
٣٠. وقــد قــام العميــل بمراجعــة واعتمــاد جميــع بنــود وشــروط الخدمــات اإللكترونيــة 
للبنك التي تم نشرها على www.cibeg.com الموقع اإللكتروني  الذي يتضمن 
خدمة المصادقة العليا: خاصية الرقم السرى المتغير (OTP) المتعددة الخصائص 
و منهــا تنفيــذ التحويــالت الخارجيــة مــن خــالل القنــوات  اإللكترونيــة، والتــي 

تخضع للتحديث وفقا لتقييم البنك.
٣١. فــي حالــة اختيــار العميــل لخيــار كشــف الحســاب اإللكترونــي، ســيتمكن العميــل 
مــن مراجعــة / طباعــة كشــوف كال مــن حســاباته المصرفيــة وكشــوف بطاقــات 
االئتمــان الخاصــة بــه وكذلــك مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت 
ويعلــن أن خيــاره اإللكترونــي يحــل محــل كشــوف الحســاب المطبوعــة الــذي يتــم 
الحســاب  كشــوف  أن  العميــل  ويعلــن  الفعلــي.  البريــد  خــالل  مــن  إرســالها 
اإللكترونيــة التــي يرســلها البنــك دقيقــة ويؤكدهــا العميــل مــا لــم يناقــض 
العميــل مــا يــرد فــي الكشــف  خــالل ثالثيــن يوًمــا مــن تاريــخ إصــدار البيــان وإذا 
لــم يطعــن العميــل فــي هــذه المــدة، يعنــي أنــه تأكيــد علــى دقــة مــا هــو مبيــن 
فــي الكشــف، وأن العميــل يعلــن دقــة جميــع المعامــالت واألرصــدة علــى 
حســابات الشــركة وبطاقــات االئتمــان. العميــل هــو دائمــا المســؤول عــن الحفاظ 

باستمرار على عناوين البريد اإللكتروني المحدثة وجميع البيانات مع البنك.
ــة  ــة المعلن ــزام بالنصائــح والتعليمــات األمني ٣٢. يجــب علــى العميــل االطــالع وااللت

على القنوات االلكترونية او على الموقع الرسمي للبنك.

٣٣. يعمــل البنــك علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان حمايــة ســرية كافــة البيانــات 
وال يعنــى ذلــك ان البنــك يضمــن ســالمة األجهــزة الشــخصية للعمــالء ضــد أي 
فيروســات او اختراقــات حيــث ان تلــك هــي مســئولية العميــل. كمــا ان البنــك 
غيــر مســئول عــن أي اضــرار قــد تصيــب العميــل نتيجــة اســتخدام الخدمــات 

االلكترونية البنكية.
ــد  ــل عــدم اإلفصــاح عــن كلمــة الســر او أي مــن وســائل تأكي ــى العمي ٣٤. يجــب عل
الشــخصية الخاصــة بالخدمــات االلكترونيــة او الرقــم الســري المتغيــر(OTP ) ألي 
شــخص وألي ســبب كان بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك. وفــي حالــة حصــول 
أي طــرف اخــر علــى أي منهــم يعتبــر ذلــك تصريحــا مــن العميــل لهــذا الشــخص 
باســتخدام حســاباته ومــا يتبعــه مــن تحملــه لكافــة المخاطــر والمســئوليات 
والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك. وال يحــق للعميــل 
ان يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــالت اال فــي حالــة ثبــوت 

اهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات.
٣٥. يحــق للبنــك تعديــل أي مــن الشــروط واألحــكام المنظمــة للخدمــات البنكيــة 
االلكترونيــة فــي أي وقــت ودون حاجــة إلخطــار العميــل مســبقا، ويقــوم البنــك 
الحقــا بإخطــار العميــل بهــذه التعديــالت بــأي طريقــه يراهــا مناســبه وتعتبــر 

التعديالت الجديدة ملزمة وسارية.
ــة المقدمــة  ــة بمــا فيهــا الخدمــات البنكي ٣٦. يخضــع اســتخدام الخدمــات االلكتروني
عبــر شــبكة االنترنــت للقوانيــن المصريــة المطبقــة فــي هــذا الشــأن ومــا يصــدر 

من تعديالت الحقة.
٣٧. يقــر العميــل بمســؤولية الكاملــة عــن صحــة البيانــات المدونــة بهــذا الطلــب كمــا 
يتفهــم ويوافــق صراحــة علــى الشــروط واألحــكام العامــة للبنــك المتعلقــة بهــذه 

الحسابات وتلك المتعلقة بالخدمات اإللكترونية.
٣٨. يتعهــد العميــل بتحديــث بياناتــه الشــخصية فــي حالــة حــدوث أي تغييــرات أو بنــاء 

على طلب البنك خالل ٢١ يوما.
ــة الــذي ينــص علــى  ــه تلقــى دليــل الخدمــات المصرفي ــه أن ٣٩. يقــر العميــل بموجب

تعريفة الخدمات المصرفية.
٤٠. يتعهــد العميــل كتابيــا بشــكل نهائــي غيــر قابــل لإللغــاء بــان حصيلــة اعتمــادات 
التصديــر ومســتندات التصديــر المقبولــة مــن المســتورد ومضمونــه مــن بنــك 
المســتورد والمخصومــة لصالحــه طــرف البنــك بانــه لــن وال يقــوم بالتنــازل عنهــا 

ألي طرف اخر بخالف البنك.
والعمــوالت  والمصروفــات  الرســوم  بالئحــة  وقبولــه  بعلمــه  العميــل  يقــر   .٤١
والعوائــد المطبقــة علــى المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك، وأنهــا 
معلنــة لــدى كافــة فــروع وقنــوات االتصــال، بمــا فيهــا الموقــع اإللكترونــي 
ــك الالئحــة بشــكل دوري دون  ــل تل ــك فــي تعدي ــة البن ــك. كمــا يقــر بأحقي للبن

الحاجة إلى الحصول علي موافقة العميل المسبقة.
ــك مــن  ــك وذل ــدى البن ــة ل ــم الشــكاوى المتبع ــة تقدي ــل بعلمــه بآلي ــر العمي ٤٢. يق
خــالل المطبوعــات المتوافــرة بالفــروع أو رســائل البريــد اإللكترونــي أو مركــز 
خدمــة عمــالء البنــك. وفــي حالــة وجــود أي شــكوى، يقــر بالتزامــه بالرجــوع إلــى 
مصرفنــا أو ال وعــدم تقديــم الشــكوى مباشــرة إلــى البنــك المركــزي المصــري إال 
فــي حالــة عــدم رد البنــك خــالل ١٥ يومــا عمــل مــن اســتالم البنــك وبالطريقــة 

المتفق عليها والمعلنة للعمالء من جانب البنك.
ــج أو  ــى منت ــه إغــالق أو إيقــاف التعامــل عل ــه فــي حــال رغبت ــل ان ٤٣. يقــر العمي
خدمــة معينــة، فإنــه يلتــزم مــن جانبــه بإلغــاء جميــع التعليمــات والمعامــالت 
القائمــة بالطريقــة المقبولــة للبنــك وذلــك قبــل إلغــاء الخدمــة كمــا يلتــزم 
بالتوجــه إلــى أقــرب فــرع للتعامــل مــع الموظــف المســؤول و /أو االتصــال 
للشــركات  اإللكترونيــة  البنكيــة  للخدمــة  المختــص  العمــالء   خدمــة  بمركــز 

عــن  االســتعالم  يمكنــه  كمــا   Corporate Digital Contact Center CIB
المصروفــات والخصومــات المطبقــة مــن قبل البنــك في هذه الحالــة (إن وجدت)، 

وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك في هذا الشأن.
ثالثا: العمليات المالية والتجارية:

١. جميــع العمليــات التــي يتــم اســتالمها قبــل الســاعة الثانيــة مســاء خــالل أيــام عمــل 
البنــك تكــون قابلــة للتنفيــذ فــي نفــس يــوم االســتالم، مــا لــم تحــدث مشــكلة مــا 
مثــل عــدم كفايــة الرصيــد. أمــا العمليــات المســتلمة بعــد الســاعة الثانيــة يتــم 

تنفيذها في اليوم التالي.
٢. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلب/النمــوذج بمعرفتــه الكاملــة وإدراكــه وموافقتــه 
و/أو  الضمــان  خطابــات  وشــروط  أحــكام  جميــع  علــى  والصريحــة  الكاملــة 
االعتمــادات المســتندية و/أو مســتندات التحصيــل التــي وضعهــا البنــك، وعلــى 

أي تعديالت أخرى ملحقة بها/إضافية/عليها مستقبال (المعامالت التجارية).
٣. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلــب بإدراكــه الكامــل أن كل المعلومــات المقدمــة 
فــي هــذا الطلــب تعتبــر معلومــات أوليــة وليســت بيانــات نهائيــة، فــي حيــن أن 
ــر فــي ســجالت  ــي تظه ــك والت ــاري المعتمــدة مــن البن ــل التج معامــالت التموي
(المعامــالت  ملزمــة  نهائيــة  قانونيــة  وثيقــة  تعتبــر  التــي  فقــط  هــي  البنــك 

التجارية).
ــر  ٤. جميــع االعتمــادات المســتندية المقدمــة للبنــك مــن خــالل تطبيــق التجــارة عب
اإلنترنــت للبنــك تخضــع لألعــراف والممارســات الموحــدة المعمــول بهــا فــي تاريــخ 

صدور/إصدار االعتماد المستندي (المعامالت التجارية).
٥. يقــر العميــل بموجــب هــذا الطلــب بعــدم مســئولية البنــك وبمســئوليته الكاملــة 
علــى أن البضائــع المطلوبــة لالســتيراد بموجــب خطابــات االعتمــاد المســتندي و/ 
او مســتندات التحصيــل المقــدم للبنــك مــن خــالل تطبيــق التجــارة عبــر اإلنترنــت 
للبنــك والتــي ســيتم شــحنها مــن بلــد المنشــأ لتلــك البضائــع/ أو مــن إحــدى مراكــز 
اإلنتــاج الرئيســية الخاصــة بالشــركة/ أو أحــد فروعهــا / أو مــن أحــد مراكــز البيــع 
الخاصــة بهــا، هــي بضائــع غيــر محظــور اســتيرادها مــن قبــل الحكومــة المعامــالت 

التجارية.
٦. يقــر العميــل بفهمــه التــام أن أي طلــب اصــدار اعتمــاد مســتندي جديــد أو مســتند 
تحصيــل جديــد او قبــول مســتند تحصيــل او أي تعديــالت علــى مــا ســبق لــن يتــم 
تنفيذهــا مــن قبــل البنــك حتــى يتســلم البنــك وثائــق االســتيراد (علــى ســبيل 
المثــال، فاتــورة مبدئيــة، فاتــورة أو أمــر شــراء). كمــا يجــب أن يتــم تســليم هــذه 
الوثائــق إلــى فــرع البنــك فــي نفــس يــوم إرســال التعليمــات إلــى البنــك مــن خــالل 

نظام التجارة عبر اإلنترنت للبنك (المعامالت التجارية).
٧. يصــرح العميــل البنــك بموجــب هــذا الطلــب فــي تجديــد ومــد صالحيــة خطابــات 
الضمــان المصــدر قبــل حلــول ميعــاد انتهائــه فــي حالــة رغبــة المســتفيدين أو 

رغبتكم دون الرجوع الينا (المعامالت التجارية).
٨. يقــر العميــل بإدراكــه أن ”التحصيــل المســتندي الخارجــي" للعمليــات الجديــدة لــن 
األصليــة  الوثائــق  البنــك  يتســلم  حتــى  البنــك  قبــل  مــن  تنفيــذه  يتــم 

(المعامالت/العمليات التجارية).
ــه اســتخدام تمويــل / خصــم اعتمــادات  ــه فــي حال ٩. يقــر العميــل بكامــل علمــه بان
التصديــر وكذلــك مســتندات التصديــر المقبولــة مــن المســتورد والمضمونــة مــن 
بنــك المســتورد بكامــل قيمتهــا او جــزء منهــا بــان يتــم التنــازل عنهــا لصالــح البنــك 

وليس له الحق في المطالبة بها.
والمدفوعــات  األمــوال  نقــل  عــن جميــع عمليــات  العميــل بمســئوليته  يقــر   .١٠
ألطــراف أخــرى والتــي يقــوم بإجرائهــا مــن خــالل الخدمــات اإللكترونيــة، وبــأن 
البنــك ال يكــون مســئوال عــن صحــة هــذه العمليــات مثــل (النقــد عبــر اإلنترنــت، 

الدفع اإللكتروني، خدمة اإلضافة المباشرة من خالل غرفة المقاصة اآللية).

١١. يتعهــد العميــل بالكشــف كتابة/كتابيــا عــن الغــرض مــن التحويــالت الســابق 
ذكرهــا مثــل (النقــد عبــر اإلنترنــت، الدفــع اإللكترونــي، خدمــة اإلضافــة المباشــرة 

من خالل غرفة المقاصة اآللية).
١٢. ينبغــي علــى العميــل الدائــن أال يصــدر أي تعليمــات إال بعــد موافقــة البنــك 
ــة  ــى األمر/التفويــض ذي الصل ــة فــي مصــر عل ــة المقاصــة اآللي ــن وغرف المدي
بهــذه التعليمــات، ويمكــن للبنــك الدائــن أن يطلــب مــن العميــل الدائــن أن 
يقــدم لــه هــذه األوامــر المعتمدة/هــذا التفويــض المعتمــد أو أي أدلــة أخــرى أو 
أي مراجــع تثبــت هــذه الموافقــة بشــرط أن تكــون مقبولــة لــدى بنــك الدائــن، 
وإال فإنــه يجــوز للبنــك الدائــن رفــض أداء التعليمــات (خدمــة اإلضافــة المباشــرة 

من خالل غرفة المقاصة اآللية).
ــه، ينبغــي علــى  ــة إصــدار تفويض/أمــر قابــل لإللغاء/يمكــن الرجــوع في ١٣. فــي حال
العميــل الدائــن االحتفــاظ برصيــد كافــي فــي حســاباته لتغطيــة أي عمليــات 
خصــم مباشــر يتــم إلغائها/الرجــوع فيهــا مــن قبــل العميــل المديــن، حيــث يقــوم 
البنــك بخصــم أي مــن حســابات الدائــن دون موافقــة مســبقة. ويكــون العميــل 
والبنــك  المدينيــن،  والعمــالء  الدائــن،  البنــك  أمــام  مســئوال  وحــده  الدائــن 
المديــن، وأي مــن األطــراف األخــرى (خدمــة الخصــم المباشــر مــن خــالل غرفــة 

المقاصة اآللية).
١٤. فــي حالــة تســوية المعامــالت بعملــة غيــر العملــة الخاصة بحســاب خصــم العميل، 
فــإن العميــل يوافــق علــى قيــام البنــك بتحويــل المبالــغ الموجــودة فــي حســاب 

العميل إلى العملة المطلوبة وفقا لسعر الصرف بالبنك في تاريخ التحويل.
١٥. بمجــرد أن يتســلم البنــك طلــب المعامــالت المقــدم مــن العميــل فيمــا يتعلــق 
بمنظومــة غرفــة المقاصــة اآلليــة، يقــوم البنــك بإرســال هــذه المعامــالت إلــى 
شــركة بنــوك مصــر عبــر ملفــات إلكترونيــة (خدمــة اإلضافــة المباشــرة مــن خــالل 

غرفة المقاصة اآللية).
١٦. تقتصــر مســئولية البنــك علــى إرســال البيانــات المشــار إليهــا، إلــى شــركة بنــوك 
مصــر لتنفيــذ المعامــالت المذكــورة. (خدمــة اإلضافــة المباشــرة مــن خــالل غرفــة 

المقاصة اآللية).
١٧. بنــك الدائــن ليــس مســئوال عــن صحــة ودقــة البيانــات أو المعامــالت المقدمــة 
مــن العميــل الدائــن فيمــا يتعلــق بخدمــة غرفــة المقاصــة اآلليــة فــي مصــر. وإذا 
الدائــن مســئوال  بنــك  يكــون  فلــن  البيانــات،  هــذه  عــدم صحــة  إثبــات  تــم 
عن/ملتزمــا ب تعويــض العميــل الدائــن عــن أيــة أخطــاء قــد تحــدث. ويكــون 
العميــل الدائــن مســئوال بشــكل كامــل عــن هــذه التعليمــات أمــام العميــل 
ــث، وال يتحمــل  ــن و/أو طــرف ثال ــك المدي ــن) و/أو بن ــن (العمــالء المديني المدي
البنــك الدائــن مســئولية أي التزامــات قــد تنتــج عــن تنفيــذ مثــل هــذه التعليمــات 

(خدمة اإلضافة المباشرة من خالل غرفة المقاصة اآللية).
١٨.يقــوم بنــك الدائــن بإضافــة المبالــغ التــي تــم خصمهــا مــن حســابات المدينيــن 
إلــى حســاب الدائــن، ويعتبــر البنــك أنــه قــد أوفــى بالتزاماتــه فــور إضافتــه هــذه 
غرفــة  خــالل  مــن  المباشــرة  اإلضافــة  (خدمــة  الدائــن.  إلــى حســاب  المبالــغ 

المقاصة اآللية).
هــذا  فــي  العميــل  قبــل  مــن  لــه  المقدمــة  البيانــات  جميــع  البنــك  ١٩.يعتبــر 
ــة تفويــض رســمي  ــة – بمثاب الصدد/الســياق – مــن خــالل الوســائل اإللكتروني
ثــم  ومــن  عليها/المذكــورة  المنصــوص  بالمبالــغ  العميــل  حســاب  لخصــم 
ــات المذكــورة.  ــوك وفقــا للبيان ــى حســابات المســتفيدين فــي البن اإلضافــة إل

(خدمه اإلضافة المباشرة)
٢٠. تقتصــر مســئولية البنــك علــى معالجــة البيانــات الــواردة، وال يتحمــل البنــك 
مســئولية تعويــض العميــل عــن أي أخطــاء قــد تحــدث نتيجــة عــدم صحــة او دقــة 

أي بيانات أو معلومات مقدمة من العميل.

٢١. يحــق لصاحــب الوثيقــة (الوثائــق) أو المفــوض عنــة قانونــا أن يســترد خــالل أيــام 
العمل الرسمية بالبنك وحتى الساعة ٢٩ ظهرا (الثانية عشر ظهرا) قيمة الوثيقة / 
الوثائــق التــي اشــتراها وفقــا للقيمــة االســتردادية المعلنــة مــن البنــك للوثيقــة 
فــي ذات يــوم االســترداد، علمــا بــأن الطلبــات التــي تقــدم للبنــك الســترداد 
قيمــة الوثيقــة / الوثائــق بعــد الســاعة ٢٩ ظهــرا (الثانيــة عشــر ظهرا)، يتم اســترداد 
قيمتهــا فــي يــوم العمــل التالــي وفقــا للقيمــة االســتردادية المعلنــة مــن البنــك 

للوثيقة في ذلك اليوم.
عنــد  الوديعــة  فــي  التصــرف  كيفيــة  عــن  تعليمــات  ذكــر  عــدم  حالــة  فــي   .٢٢
الشــروط  بنفــس  لمــدة مماثلــة  تلقائيــا  الوديعــة ســتجدد  فــان  االســتحقاق 

وبسعر العائد المعلن من البنك على الودائع عند التجديد.
ــر فــي  ــأي تغيي ــا أو مــن خــالل القنــوات المعتمــدة ب ــغ للبنــك كتابي ٢٣. يجــب أن يبل
التعليمــات المتعلقــة بالوديعــة قبــل ٤٨ ســاعة علــى األقــل مــن تاريــخ اســتحقاق 

الوديعة.
٢٤. فــي حالــة طلبكــم ســحب أي مبلــغ كلــي او جزئــي مــن الوديعــة قبــل تاريــخ 
االســتحقاق فيحــق للبنــك أن يخصــم عمولــة الكســر المترتبــة علــى هــذا الســحب 

طبقا للشروط والقواعد المحددة بواسطة البنك في تاريخ طلب السحب.
٢٥. فــي حالــة طلــب تجديــد الوديعــة لمــدة أو لمــدد أخــري فســيتم منــح ســعر العائــد 

الساري بالبنك في تاريخ التجديد.
٢٦. يبــدأ تاريــخ ســريان احتســاب العائــد للودائــع التــي يتــم ربطهــا مــن ايداعــات نقديــة 

طبقا للنظام المعمول به بالبنك.
٢٧. ال يتــم إلغــاء الشــيك المصرفــي إال بتقديــم أصــل الشــيك بمعرفــة العميــل 
(طالــب اإلصــدار) أو بموافقــة المســتفيد الكتابيــة وفقــا للصيغــة المقبولــة 

شكال ومضمونا من البنك وتقديم أي منهما ألي فرع من فروع البنك.
٢٨. تطبــق الشــروط واألحــكام الخاصــة بــوزارة الماليــة عنــد شــراء أو بيــع أذون الخزانــة 
ــك  ــة تل ــى كاف ــا عل ــا واطالعن ــر بعلمن ــة ونق / التقــدم لعطــاءات ســندات الخزان
الشــروط واألحــكام وأننــا قبلنــا التنفيــذ وفقــا لهــا دون أي مســؤولية أو أي خطــر 
علــى البنــك فــي هــذا الشــأن حيــث أنــه مجــرد مفــوض عنــا فــي تنفيــذ رغبتنــا 

في شراء أو بيع اذون الخزانة الموضحة بهذا الطلب.
ــاه  ــى حســابنا طرفكــم الموضــح أدن ــل بموجــب هــذا بالخصــم عل ٢٩. يصــرح العمي
بالقيمــة الحاليــة لمــا يتــم قبولــه مــن العطــاء المقــدم منــا وكــذا كافــة عموالتكــم 
ومصاريفكــم فــي هــذا الشــأن كمــا نرجــو إضافــة القيمــة االســمية لــألذون بعــد 

خصم الضرائب المستحقة في تاريخ استحقاقها لذات الحساب المذكور.
٣٠. يصــرح العميــل بموجــب هــذا بالخصــم علــى حســابنا طرفكــم المذكــور بالطلــب 
بالقيمــة الحاليــة وكــذا كافــة عموالتكــم ومصاريفكــم فــي هــذا الشــأن كمــا نرجــو 
أضافــة القيمــة اإلســمية للســند فــي تاريــخ اســتحقاقها وكذلــك خصــم الضرائــب 

المستحقة لكل كوبون لذات الحساب المذكور.
ــا بشــركة  ــب يحتفــظ به ــة موضــع هــذا الطل ــل أن ســندات الخزان ٣١. يتفهــم العمي
مصــر المقاصــة لإليــداع والقيــد المركــزي نظــرا ألنهــا الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عن حفظ سندات الخزانة.
٣٢. يجــب علــى العميــل إرســال / تعديــل / الغــاء طلــب ســندات الخزانــة الــي البنــك 
قبــل الموعــد المحــدد مــن طــرف البنــك المركــزي المصــري إلغــالق العطــاء 

بمدة ال تقل عن ساعتين.
٣٣. يجــب علــى العميــل إرســال / تعديــل / إلغــاء طلــب أذون الخزانــة للســوق األولــي 
الــي البنــك قبــل الموعــد المحــدد مــن طــرف البنــك المركــزي المصــري إلغــالق 

العطاء بمدة ال تقل عن يوم عمل.

رابعا: المسؤوليات األمنية للعميل:
ــة  ــة ألي تعليمــات أمني ــان باإلضاف ــر األم ــة معايي ــزام بكاف ــل بااللت ــد العمي ١. يتعه
بجميــع  وااللتــزام  االطــالع  العميــل  علــى  فيجــب  البنــك.  مــن  صــادرة  أخــرى 
التعليمــات األمنيــة المعلنة/المنشــورة علــى القنــوات اإللكترونيــة أو علــى الموقــع 
الرســمي للبنــك. كمــا يتعهــد العميــل بإعــداد وصيانــة ومراجعــة بانتظــام أي تدابيــر 
أمنيــة أخــرى الزمــة للحفــاظ علــى الممارســة الجيــدة لمســتخدم الحاســب اآللــي. 
ويتعهــد العميــل أيضــا باتخــاذ التدابيــر الالزمة/اإلجــراءات الضروريــة للحفــاظ علــى 
المعلومــات الخاصــة بــه. حيــث يعتبــر العميــل مســئوال عــن التأكــد مــن مســتوى 
ــه، وعــن نقــل الرســائل  ــي وأجهــزة االتصــال الخاصــة ب أمــان نظــام الحاســب اآلل

بأمان إلى البنك.
٢. يجــب علــي العميــل عــدم االفصــاح عــن كلمــة الســر او اســم المســتخدم، أو أي 
مــن وســائل تأكيــد الشــخصية  الخاصــة بالخدمــات اإللكترونيــة ألي شــخص وألي 
ســبب كان، بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك. وفــي حالــة حصــول أي طــرف اخــر 
علــى أي منهــم، يعتبــر ذلــك تصريــح ا مــن العميــل لهــذا الشــخص باســتخدام 
والمســئوليات  المخاطــر  التبعــات  لكافــة  تحملــه  مــن  يتبعــه  ومــا  حســاباته 
والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك. وال يحــق للعميــل 
أن يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــالت إال فــي حالــة ثبــوت 

إهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات
٣. يتحمــل العميــل مســئولية االلتــزام بالتدابيــر األمنيــة الخاصــة بالطريقــة المعتمــدة 
تــم  وذلــك عــن طريــق االحتفــاظ بســرية األكــواد فــي جميــع األوقــات. كمــا 
تحديدهــا بواســطة العميــل صاحــب االمتيــازات المحــددة وفقــا للقواعــد المحــددة 

من قبل العميل.
٤. تنحصــر التزامــات البنــك فــي تنفيــذ التعليمــات الصــادرة مــن العميــل بعــد قبولهــا 
ــات  ــك مســئوال فــي حــال عــدم صحــة أو دقــة البيان ــك، وال يكــون البن مــن البن
المقدمــة مــن العميــل. وال يلتــزم البنــك بتقديــم أي تعويــض نتيجــة لعــدم صحــة 
تاريــخ  إلغــاء أو تعديــل أي معاملــة بعــد  البيانــات. وال يحــق للعميــل  أو دقــة 

االستحقاق الخاص بها.
٥. الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة متاحــة طــوال أيــام االســبوع وفــي حالــة الصيانــة او 
انقطــاع الخدمــة المخططــة ســوف يتــم ابــالغ العميل عبر الوســيلة المناســبة. حيث 
ينبغــي علــى البنــك أن يبــذل جهــدا معقوال/مقبــوال لتوفيــر الخدمــة. ومــع ذلــك، لن 
ــك  ــم كل أو بعــض خدمــات البن ــك مســئوال عــن أي فشــل فــي تقدي يكــون البن
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت ألي ســبب يقــع خــارج نطــاق ســيطرته، بمــا فــي ذلك على 
وجــه الخصــوص أي تعليق/انقطــاع للخدمــة ألغــراض الصيانــة أو لتحديث/تطويــر 

أنظمة البنك أو أي أنظمة أخرى يستخدمها البنك لتقديم الخدمة.
خامسا: مسؤوليات البنك:

١.  يحق للبنك أن يقوم بإيقاف إحدى أو كل خدمات البنك اإللكترونية،.
٢.  يجــب أن يتخــذ البنــك جميــع االحتياطــات األمنيــة الالزمــة لضمــان ســرية بيانــات 

العمالء.
٣.  فــي حالــة وجــود استفســارات أو شــكاوى يجــب علــى العميــل االتصــال بممثلــي 
خدمــة عمــالء البنــك أو بفريــق إدارة النقد(إحــدى خدمــات مجموعــة المعامــالت 
ــرد علــى العميــل علــى وجــه الســرعة وفــي الوقــت  العالميــة). ويلتــزم البنــك بال

المناسب من خالل الوسيلة التي يراها البنك مناسبة.
٤.  يحتفــظ البنــك بحقــه فــي جميــع األوقــات وفقــا لتقديــره ورغبتــه فــي إضافــة أو 
ومميزات/ســمات/خصائص  والرســوم  واألحــكام  الشــروط  تعديــل  أو  تغييــر 
أو  تغييــرات  أي  وتعتبــر  مســبقا.  العميــل  إخطــار  إلــى  الحاجــة  دون  الخدمــة 

تعديالت من هذا القبيل نافذة وملزمة للعميل.

٥.  يحــق للبنــك -وفقــا لســلطته التقديريــة -أن يوقــف أو يقــوم بوقــف أو ســحب 
أو قصر جزء أو كل الخدمة لحماية العميل، على أن يتم إخطار العميل بذلك.

٦.  ال يتــم تنفيــذ عمليــات التحويــل الخارجيــة لحســابات لــدى بنــوك أخــرى، إال مــن 
خالل رمز أمان طبقا التفاقية الرموز.

ــذ المعامــالت نتيجــة ظــروف  ــر فــي تنفي ــر البنــك مســؤوال عــن أي تأخي ٧.  ال يعتب
خارجــة عــن إرادتــه، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، انقطــاع التيــار الكهربائــي، أو 
األخطــاء الناتجــة عــن أعطــال فــي أنظمــة الحاســب اآللــي أو شــبكات االتصــاالت، 
أو  اإللكترونيــة  المدفوعــات  شــبكات  قبــل  مــن  المعامــالت  تعطل/تأخــر  أو 

البنوك المراسلة أو المستقبلة.
٨.  ال يعتبــر البنــك مســئوال عــن أيــة أخطــاء غيــر متعمــدة ناتجــة عــن ســوء تصــرف 

غير متعمد.
اعتبــاره طرفــا فــي حالــة وجــود أي مــن  يتــم  البنــك مســئوال وال  ٩.  ال يكــون 

المنازعات التي قد تنشأ بين العميل وأي من األطراف األخرى.
١٠. يحــق للبنــك – فــي أي وقــت – أن يقــوم بتســوية الديــون أو المبالــغ المســتحقة 

على العميل بخصمها من حسابات العميل.
١١. يصــرح للبنــك بالكشــف عــن البيانــات وتقديــم المســتندات الخاصــة بهــذه 

الودائع عند اتخاذه اإلجراءات القانونية ضدنا.
ــه أو  ــه أو مراســليه أو وكالئ ــك باســتخدام فروع ــل يقــوم البن ــراء التحوي ــد اج ١٢. عن
وســطائه وعليــه لــن يتحمــل البنــك أي أخطــاء قــد تنشــأ مــن هــذه األطــراف عــن 
تأخيــر التنفيــذ أو مصاريــف أو خصومــات أو فشــل فــي اجــراء وتنفيــذ التحويــل 
ــد ينشــأ  ــر ق ــك أي أخطــاء فــي اســم المســتفيد أو أي تأخي ــا ال يتحمــل البن كم
بســبب حــروب معلنــة أو غيــر معلنــة أو ثــورة أو عصيــان مســلح أو أي منــع 
بســبب قوانيــن أو أحــكام قمــع أو تحكــم مــن الســلطة العامــة أو مــن حكومــة 
محليــة أو خارجيــة أو أي تأخيــر ينشــأ قــد يحــدث نتيجــة لمحاولــة تدبيــر عملــة 

التحويل.
١٣. يحــق للبنــك رفــض طلــب لشــراء اذون الخزانــة بســبب عــدم توافــر المبلــغ 
المقــدم للعطــاء )القيمــة الحاليــة + العمــوالت + المصاريــف( فــي حســابكم 

المذكور في الطلب.
سادسا: منح الترخيص لدخول ال موقع اإللكتروني للبنك التجاري الدولي:

١. يعتبــر الموقــع المرخــص والمــواد المتعلقــة بــه وحقــوق الطبــع وبــراءات االختــراع 
واألسرار التجارية وأية حقوق ملكية أخري مملوكة ملكية خاصة بالبنك.

٢. يتعهــد العميــل بتعويــض البنــك عــن أي تلــف أو خســارة ســواء المباشــرة أو الغيــر 
ــا  ــع المرخــص بم ــن ســوء اســتخدام أو نشــر الموق ــج ع ــد تنت ــي ق مباشــرة، والت

يخالف الشروط واألحكام المذكورة بهذا النموذج.
٣. يتعهد العميل بعدم طبع أو إصدار موقع مماثل للموقع المرخص به او ان يســمح 

بالمثل عن معرفة مسبقة منة بدون الموافقة الكتابية المسبقة من البنك.

ــل بعــدم الكشــف عــن المــواد الخاصــة بموقــع البنــك المرخــص /  ٤. يتعهــد العمي
الرسمي ألي طرف ثالث غير موظفي العميل عند حاجتهم لذلك.

٥. يتعهــد العميــل بــأن يســتخدم موقــع البنــك المرخــص وفقــا للرخصــة الممنوحــة 
كمــا هــو مبيــن فــي هــذا النمــوذج، وأن يضمــن التــزام موظفيــه الكامــل بالقواعــد 

واإلجراءات المنصوص عليها بهذا النموذج.
سابعا: الرسوم:

تنفيــذ  رســوم  بخصــم  فيــه  رجعــة  نهائــي/ال  بشــكل  البنــك  العميــل  يفــوض 
المعامــالت والخدمــات مــن حســابات العميــل لــدى البنــك (ســواء بالجنيــه المصــري 
ــه). كمــا يقــر العميــل بقبولــه أي تغييــر قــد يطــرأ علــى تعريفــة رســوم  أو بمــا يعادل

البنك القابلة للتغيير من وقت آلخر.
ثامنا: شروط اإللغاء:

يحــق للبنــك إنهــاء الخدمــة المذكــورة، وبــدون إبــداء أســباب وفــي أي وقــت، علــى أن 
يتــم إخطــار العميــل كتابــة قبــل اإلنهــاء ب ٢١ يــوم علــى األقــل. علــى انــه يؤخــذ فــي 

االعتبار انه لن يؤثر اإلنهاء على أية حقوق ألي من األطراف حتى تاريخ اإلنهاء.
تاسعا: صحة العقد:

يعــد هــذا النمــوذج صالحــا لمــدة ســنة واحــدة اعتبــارا مــن تاريــخ التوقيــع، ويتــم 
تجديدهــا تلقائيــا لفتــرة أخــرى، كمــا يحــق لــكال الطرفيــن إلغــاء العقــد فــي أي وقت عن 

طريق إخطار الطرف اآلخر كتابيا بفترة ال تقل عن ٢١ يوما قبل إلغاء العقد.
عاشرا: القانون الحاكم والسلطة القضائية:

تخضــع هــذه االتفاقيــة ألحــكام القانــون المصــري وأي نــزاع أو خــالف قــد ينشــأ 
بخصــوص تنفيــذ أو تطبيــق أو تفســير هــذا االتفــاق أو يتولــد عنــه يتــم تســويته 

والفصل فيه عن طريق محاكم الجيزة بكافة درجاته.
بيــن  االختــالف  حالــة  العربيــة واإلنجليزيــة وفــي  باللغتيــن  الطلــب  تحــرر هــذا   .١

النصين يعتد بنص اللغة العربية.
إحدى عشر: الظروف واألحداث غير المتوقعة:

١. ال يتحمــل أطــراف هــذا االتفــاق مســئولية أي إخــالل ينتــج عنــه تأخيــر أو عــدم 
تنفيــذ أي مــن االلتزامــات الــواردة بهــذا النمــوذج، والــذي ينتــج عــن قــوة قاهــرة أو 

ظروف غير متوقعة ال يمكن التنبؤ بها.
٢. ينبغــي علــى الطــرف الــذي تأخــر عــن أداء أي مــن مســئولياته أو لــم يؤدهــا بســبب 
ــام مــن تاريــخ  ــة قــوة قاهــرة، أن يخطــر الطــرف اآلخــر فــي غضــون ســبعة أي حال
حــدوث حالــة القــوة القاهــرة. حيــث يعتبــر الطــرف المقصــر متنــازال عــن حقــه فــي 

دفع تهمة التقصير عنه إذا لم يخطر الطرف اآلخر خالل الفترة المذكورة.
٣. ال يحــق ألي طــرف مقاضــاة الطــرف األخــر المخــل بالتزامــه نتيجــة لحــدوث حالــة 
مــن الحــاالت الناتجــة عــن القــوة القاهــرة، وال يعتبــر هــذا التأخيــر أو اإلخــالل خــرق 

لشروط وأحكام هذا النموذج.

االحكام والشروط الخاصة بالخدمات 
المصرفية اإللكترونية للشركات


