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اتفاقية خدمات المسح الضوئي لشيكات الشركات
CORPORATE CHEQUE SCANNING SERVICES AGREEMENT

This Corporate Cheque Scanning Services Agreement 
(the "Agreement") is made on

تم إبرام اتفاقية خدمات المسح الضوئي لشيكات الشركات 
)"االتفاقية"( هذه بتاريخ

between: 
UNITED ARAB BANK, having its registered office at P.O. Box 25022, Sharjah. 
United Arab Emirates (hereinafter the "Bank"). and the Customer:

بين:
البنك العربي المتحد، مركزه الرئيسي على العنوان: ص.ب. 25022، الشارقة، دولة اإلمارات 

العربية المتحدة )المشار إليه فيما يلي باسم "البنك"(.

Company Name           اسم الشركة

CIF No.                 رقم ملف المعلومات

For a Cheque Scanning machine 
to be installed at

لتركيب آلة مسح ضوئي للشيك في

Charge Debit Account Number
تحميل الحساب المدين رقم

Contact Person Name
اسم جهة االتصال

Mobile No.          رقم الهاتف المتحرك         Email   البريد االلكتروني

Whereas, at the request of the Customer, the Bank has agreed to provide the 
Services (defined below) to the Customer, subject to the terms and conditions 
herein.

Now therefore, this agreement witnesses as follows:

1. DEFINITIONS
In this Agreement:
"Access Systems" means all services, hardware, software and other 
technology (including, but not limited to, high speed Internet access 
service) necessary for the Customer to access the System.
"Account" means the Customer's account(s) with the Bank designated 
by the Customer for the purpose of the Services.
"Authorized Personnel" means the employees of the Customer who 
are authorized to act for the Customer in connection with the Services 
and named in the attached Service Level Start-up Form, as amended 
from time to time.
"Central Bank" means the Central Bank of the U.A.E.
"Cheque" means a U.A.E. Dirhams denominated cheque or manager 
cheque in favour of the Customer drawn on any bank in the U.A.E. and 
presented to the Bank for clearance through the System
"Cheque Requirements" means the requirement for a Cheque to (i) 
have the word 'CHEQUE" / "PO"/ "Instrument-Type" imprinted on 
the face of the Cheque in chromic ink; (ii) have the name of the bank 
printed on the face of the Cheque using photo chromic ink; and (iii) 
comply with all other requirements under relevant regulations of the 
Central Bank, as may be amended from time to time.
"United Arab Bank Online Service" means the online banking corporate 
cheque scanning service of the Bank
"United Arab Bank Agreement" means the United Arab Bank internet 
banking services agreement entered/to be entered into between the 
Bank and the Customer.
"Scanner" means the device provided by the Bank to the Customer, in 
accordance with the scanner models set out in Schedule 1 that captures 
original images of the Cheques for transmission through a clearing process.
"Services" means the corporate cheque scanning and clearing services 
offered by the Bank to the Customer, via the System, to enable the 
Customer to obtain credit for the Cheques in accordance with the 
provisions of this Agreement.
"Service Level Start-up Form" means the service level start-up form 
(which is attached as Schedule 2 to this Agreement) required to be 
filled and submitted by the Customer at the time of execution of this 

Date: التاريخ:
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حيــث أن البنــك، وبنــاًء علــى طلــب العميــل، وافــق علــى تقديم الخدمــات )المحددة أدناه( 
إلــى العميــل، وفقــً للشــروط واألحــكام الواردة في هــذه الوثيقة.

وبنــاًء عليــه، تشــكل هــذه االتفاقيــة قرينــة بّينــة على توافــق الطرفين علــى ما يلي:

التعاريف  .1

في هــذه االتفاقية:

"أنظمــة الولــوج" تعنــي جميع الخدمات واألجهــزة والبرمجيــات وغيرها من 
التقنيــات )بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل التعــداد ال الحصــر، خدمة الولوج إلــى اإلنترنت 

عاليــة الســرعة( الالزمــة للعميــل للولــوج إلى هــذا النظام.

"الحســاب" يعنــي حســاب أو حســابات العميــل لــدى البنك الذي يحــدده العميل 
لهــدف الخدمات.

"الموظفيــن المخوليــن" يقصــد بــه موّظفــي العميــل المخّولين التصــرف نيابة عنه 
فيمــا بتعلقبالخدمــات والــواردة اســماءهم فــي اســتمارة إعداد مســتوى الخدمة 

المرفقــة، بصيغتهــا المعدلــة مــن حين آلخر.

"المصــرف المركــزي" يعنــي المصرف المركزي لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة. 

"الشــيك" يعنــي شــيكا مقومــا بالدرهــم اإلماراتي أو شــيكا مصدقً لصالــح العميل 
مســحوبا علــى أي بنــك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويتم تقديمه إلــى البنك 

للتســوية من خــالل النظام. 

"متطلبــات الشــيك" يعنــي المتطلبــات الخاصة بالشــيك )1( أن تكــون كلمة 
"شــيك" / "مؤجــل الدفــع" / "النــوع - صــك" مطبوعــة علــى وجه الشــيك بالحبر 

الكرومــي ؛ '2' طبــع اســم البنــك علــى وجه الشــيك باســتخدام الحبــر الكرومي ؛
'3' االمتثــال لجميــع المتطلبــات األخــرى بموجــب الَقواِنيــن ذات الصلــة بالمصــرف 

المركــزي، بصيغتهــا القابلــة للتعديــل مــن حين آلخر.

"الخدمــة اإللكترونيــة من البنــك العربي المتحد" يقصــد بها الخدمــة المصرفية 
اإللكترونيــة للمســح الضوئــي لشــيكات الشــركات التــي يقدمهــا البنك.

"اتفاقيــة البنــك العربــي المتحد" يقصــد بها اتفاقيــة الخدمــات المصرفية  عبر 
اإلنترنــت التــي أبرمهــا البنــك العربــي المتحــد بين البنــك والعميل.

"الماســح الضوئــي" يقصــد بــه الجهاز الــذي يقدمه البنك إلــى العميل، وفقــا لنماذج 
المســح الضوئــي المبينــة فــي الجــدول التــي تلتقط الصــور األصلية للشــيكات من 

أجــل إرســالها مــن خالل عمليــة المقاصة. 

"الخدمــات" تعنــي خدمات مســح الشــيكات الشــركة ومقاصتها التــي يقدمها 
البنــك إلــى العميــل، عــن طريــق النظــام، لتمكيــن العميــل من الحصول علــى ائتمان 

للشــيكات وفقــا ألحــكام هذا االتفاق.
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Agreement, and each time the information specified in the service level 
start-up form is amended.
"Security Procedures" means the use of identification codes, 
encryption, identification marks (including, but not limited to, the 
Cheque Requirements),passwords, logon identifications, personal or 
location identification numbers, repetitive codes, and other security 
devices, systems, and software used by the Customer in connection 
with the System.
"Subcontractors" means any third party service provider used by the 
Bank to provide the Services or any Cheque pick-up services.
"System" means the remote corporate Cheque scanning and clearance 
system of the Bank in relation to which the Bank provides the Services 
under this Agreement.
"U.A.E." means the United Arab Emirates.
"U.A.E. Dirhams" means the lawful currency of the United Arab 
Emirates.

2. SYSTEM
2.1  Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Bank has 

agreed to make available the System and provide the Services to the 
Customer.

2.2  The System will allow the Customer to deliver scanned images of the 
Cheques to the Bank to enable the Bank to either process the Cheques 
in-house (in case of Cheques drawn on the Bank) or submit the 
scanned images of the Cheques drawn on other banks and financial 
institutions to the Central Bank for clearing, as the case may be.

2.3  The Bank will provide the Customer with the software required to 
be installed in the Customer's computer, to enable the Customer to 
access and use the Corporate Cheque Scanning services.

3. OBLIGATIONS OF THE CUSTOMER
3.1  The Customer shall submit the Cheques by using the System.
3.2  In using the System, the Customer shall:
 (a) Fill in, and submit on the System, all the data on the Cheque that is 

required to be handwritten and which is not typically imprinted on the 
Cheque and therefore automatically captured by the System, including 
the date and amount. In case of any discrepancy between the data 
submitted by the Customer in the System and that in the scanned 
image of the Cheque, the Bank shall have the right to rectify the same; 
and

 (b) Create an image of each Cheque using the Scanner provided by the 
Bank in accordance with the relevant Central Bank regulations and 
submit the scanned image through United Arab Bank. The Customer 
shall ensure that the Access Systems (including, but not limited to, 
any computer and other IT equipment being used by the Customer 
for the purposes of utilizing the Services), complies with the technical 
hardware specifications set out in Schedule 1 (Technical Hardware and 
Scanner Requirements).

3.3  The Customer shall be solely liable and responsible for the details 
stated in the Cheques including any discrepancies therein. The 
Customer agrees to abide by all the terms of use and procedures in 
connection with the System and the Services.

3.4  The Customer shall deliver the original Cheque, scanned image of 
which have been forwarded to the Bank, within two (2) working days 
of presentation of the scanned images to the Bank. In the event the 
original Cheque is not received by the Bank within the time frame 
agreed hereunder, the Bank shall be authorised to debit or block the 
Account with (i) the amount credited pursuant to such Cheque and/
or (ii) any loss (whatsoever and howsoever suffered) by the Bank as a 
result of such delay.

3.5  The Customer will comply with the requirements of the Access 
Systems provided by the Bank as advised by the Bank from time to 
time.

3.6 The Customer shall provide, install, maintain, secure and support all 
access systems at its sole cost and expense .

3.7  The Customer acknowledges the provision of a Scanner to use for the 
System and agrees to procure & maintain the scanner.

3.8  Subject to Clause 19.6 herein, the obligations of the Customer under 
this Agreement are continuing obligations and will continue while this U
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" اعــداد مســتوى الخدمــة " يقصد بها اســتمارة اعداد مســتوى الخدمــة ) المرفقة   
بالجــدول 2 لهــذا االتفــاق( المطلــوب ملؤهــا وتقديمهــا مــن قبــل العميل لــدى تنفيذ 
هــذه االتفاقيــة، وفــي كل مــرة يتــم فيهــا تعديــل المعلومات المحددة في اســتمارة 

اعداد مســتوى الخدمة.

"اإلجــراءات األمنيــة" يقصد بها اســتخدام رمــوز التعريف، التشــفير، وعالمات   
التعريــف )بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل التعــداد ال الحصــر، متطلبات الشــيكات(، كلمات 

المــرور، وتحديــد هويــة تســجيل الدخــول، وأرقــام التعريف الشــخصية أو الموقع، 
والرمــوز المتكــررة، وغيرهــا مــن أجهــزة األمان واألنظمــة والبرامج التي يســتخدمها 

العميــل المعنيــة بالنظام.

"المتعاقديــن مــن الباطــن" يعنــي أي طرف ثالث مــزّود للخدمات يعتمــده البنك   
لتقديــم الخدمــات أو أي خدمات الســتالم الشــيكات. 

"النظــام" يعنــي نظــام المســح الضوئــي للشــيكات ومقاصتها عــن بعد الذي من   
خاللــه يقــدم البنــك الخدمــات بموجب هــذه االتفاقية.

"U.A.E. " تعنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.  

"الدرهــم اإلماراتــي" يقصــد به العملة الرســمية لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة  

2. النظام

رهنــا بشــروط وأحــكام هــذا االتفــاق، وافق البنــك على إتاحة النظــام وتقديم   2.1
الخدمــات إلــى العميل.

سيســمح النظــام للعميــل بتســليم الصــور الممســوحة ضوئيــً للشــيكات إلــى البنك   2.2
لتمكيــن األخيــر مــن معالجــة الشــيكات داخليــً )فــي حالة الشــيكات المســحوبة على 

البنــك( أو تقديــم الصــور الممســوحة ضوئيــا للشــيكات المســحوبة علــى مصارف 
ومؤسســات ماليــة أخــرى إلــى المصرف المركــزي للمقاصة، حســب الحالة.

ســيقوم البنــك بتزويــد العميــل بالبرنامــج المطلــوب تثبيتــه فــي حاســوب العميل   2.3
لتمكينــه مــن الولــوج إلــى خدمات المســح الضوئي لشــيكات الشــركات واســتخدامها.

3. التزامــات العميل

علــى العميــل تســليم الشــيكات عن طريــق النظام.  3.1

عنــد اســتخدام النظام، علــى العميل:  3.2

إدخــال جميــع البيانــات الــواردة فــي الشــيك وتســليمها عبر النظــام، على أن تكون  )أ( 
البيانــات المذكــورة مكتوبــة بخــط اليــد علــى الشــيك و ال يجــوز أن تكــون مطبوعة 

علــى الشــيك، وبالتالــي يتــم التقاطهــا تلقائيــً بواســطة النظــام، بما في ذلــك التاريخ 
والمبلــغ. فــي حــال وجــود أي تبايــن بيــن البيانــات الُمســّلمة من قبــل العميل عبر 
النظــام والصــورة الممســوحة للشــيك، يكــون للبنــك الحــق فــي تصحيح ذلك ؛ و

إنشــاء صــورة لــكل شــيك باســتخدام الماســح الضوئي الذي يوفــره البنك وفقً  )ب( 
لقوانيــن المصــرف المركــزي ذات الصلــة وتقديــم الصــورة الممســوحة عن طريق 

البنــك العربــي المتحــد. علــى العميــل التأكــد مــن أن أنظمــة الولــوج )بما في ذلك، 
علــى ســبيل التعــداد ال الحصــر، أي معــدات حاســوبية وغيرهــا من أجهــزة تقنية 
المعلومــات التــي يســتخدمها العميــل ألهــداف تشــغيل الخدمــات(، تتوافق مع 

مواصفــات األجهــزة التقنيــة المنصــوص عليهــا فــي الجــدول 1 )المتطلبــات التقنية 
للمعــدات والماســحات الضوئية(.

العميــل هــو المســؤول الحصــري عــن التفاصيــل الــواردة في الشــيكات بما في   3.3
ذلــك أي تناقضــات فيمــا بينهمــا. ويوافــق علــى االلتزام بجميع شــروط االســتخدام 

واإلجــراءات المتعلقــة بالنظــام والخدمات.

علــى العميــل تســليم الشــيك األصلــي الــذي تم إرســال صورته الممســوحة ضوئيا   3.4
إلــى البنــك، فــي غضــون يومــي عمل )2( مــن ناريخ تقديــم الصورة الممســوحة ضوئيا 
إلــى البنــك. وفــي حــال عــدم اســتالم البنك للشــيك األصلي في غضون اإلطــار الزمني 
المتفــق عليــه أدنــاه، يحــق للبنــك خصــم أو تجميــد الحســاب بمــا يلي: '1' مبلــغ االئتمان 
بمقتضــى هــذا الشــيك و/أو '2' أي خســارة )أيــا كانــت وكيفمــا تــم تكبدهــا( من ِقبل 

البنــك نتيجــة هــذا التأخير.

يلتــزم العميــل بمتطلبــات أنظمــة الولــوج التــي يوفرهــا البنــك وفق إيعــازات البنك    3.5
مــن حين آلخر.

علــى العميــل توفيــر وتركيــب وصيانــة وتأميــن ودعــم جميع أنظمــة الولوج على   3.3
نفقتــه الخاصــة مــن ناحيــة الكلفــة والمصاريف.

يقــر العميــل بشــرط توفيــر الماســح الضوئــي الســتخدامه في النظــام ويوافق على   3.6
شــراء الماســح الضوئي وصيانته.

عمــاًل بالبنــد 19.6 فــي هــذا الموضــع، ُتعتبــر التزامــات العميــل بموجب هــذه االتفاقية   3.7
مســتمرة وهــي تبقــى كذلــك طالمــا أن هــذه االتفاقية ســارية المفعــول والتأثير.
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Agreement remains in full force and effect.
3.9  In the event that the original copy of a Cheque is lost or destroyed 

before it reaches the Bank, the Customer shall provide the Bank with a 
letter of undertaking and indemnity, in form and substance satisfactory 
to the Bank.

3.10  In the event that a scanned image of the Cheque presented to the 
Bank has been cleared, and on receipt of the original Cheque, it is found 
by the Bank to be fraudulent, or forged or not matching the scanned 
image of the Cheque, the Bank is hereby authorized (without notice) to 
debit the Account(s) as a result of processing such Cheque with (i) the 
amount credited pursuant to Cheque and/or (ii) any loss (whatsoever 
and howsoever suffered) by the Bank (iii) any fees incurred by the bank 
(including but not limited to legal fees).

3.11  The Customer shall comply with the terms of the United Arab Bank 
Agreement while using the Services under this Agreement.

4. CONDITIONS PRECEDENT
4.1  The Bank shall not be obliged to comply with Clause 2.1 unless it has 

received the following documents in form and substance satisfactory 
to it:

 (a) A signed copy of this Agreement; and
 (b) A signed copy of the Corporate Services Form
4.2  The Bank is not obliged to ensure that the Cheque complies with the 

Cheque Requirements; however, the Bank may not process a Cheque, 
whether in house or by submitting them to the Central Bank, as the 
case may be, if it is unclear, or the Bank is uncertain, that the Cheque 
complies with the Cheque Requirements.

5. REPRESENTATIONS, WARRANTIES, COVENANTS AND LIABILITY
5.1  Representation and Warranties
5.1.1  The Customer represents, warrants and undertakes to the Bank, as of 

the date of this Agreement and each time the System is used, that:
 (a) it is validly existing and in good standing under the laws of the 

jurisdiction of its organization;
 (b) it has all requisite Legal power and authority to execute and deliver, and 

to perform its obligations under this Agreement and to use the Services;
 (c) this Agreement has been duly authorized and executed by it 

represented by its legal signatory(ies)/representative(s) and constitutes 
legal, valid, binding obligation on the side of the Customer and 
enforceable against the Customer in accordance with its terms;

 (d) the Access System complies with the technical hardware 
requirements under Schedule I (Technical Hardware and Scanner 
Requirements); and

 (e) it possesses all consents or authorizations of any governmental 
authority or third party required to be obtained by it in connection with 
this Agreement, the Access Systems and the System.

5.1.2  The Bank makes no representation or warranty, express or implied, 
regarding any matter and disclaims all warranties as to the fitness for 
a particular use or purpose (whether or not such use or purpose was 
known to the Bank), or suitability of the System or the Scanner for the 
Customer, or as to the compatibility of the Bank's software, equipment 
(including but not limited to the Scanner), or communication interfaces 
with those of the Customer. The Bank is not responsible for any error or 
failures from any malfunction of the Access Systems, and the Bank is 
not responsible for any computer virus or related problems that may be 
associated with the access to or use of the System or Scanner.

5.2  Covenants
 The Customer covenants that:
 (a) it will install the software for the System and the Scanner;
 (b)it will allow the Bank to review and inspect during reasonable 

Customer hours, and the Customer will supply, all financial information, 
financial records, and documentation of the Customer regarding the 
Cheques that the Bank may request;

 (c) it will immediately inform the Bank when it becomes aware of 
reasonable suspect that there has been unauthorized negligent, 
fraudulent, dishonest or misuse of the Services;

 (d) the Cheques submitted by the Customer are valid Cheques, and 

U
AB

  C
or

pa
ra

te
 C

he
qu

e 
Sc

an
ni

ng
 S

ev
ic

es
  V

. 1
.0

  J
U

N
E 

20
22

03/08

فــي حالــة فقــدان أو إتــالف النســخة األصليــة من الشــيك قبل وصولها إلــى البنك،   3.8
علــى العميــل تزويــد البنــك بخطــاب تعهــد وتعويــض، وفق الشــكل والمضمون الذي 

يرضــى البنك.

فــي حالــة مســح )إلغــاء( الصــورة الممســوحة ضوئيــا للشــيك المقدم إلــى البنك، وعند   3.9
اســتالم الشــيك األصلــي، وجــد البنــك أنهــا مضّللة أو مــزورة أو غير مطابقــة للصورة 

الممســوحة ضوئيــا للشــيك، يحــق للبنــك بموجــب هــذه الوثيقة )من دون إشــعار( 
الخصــم مــن الحســاب )الحســابات( نتيجــة لمعالجــة مثــل هــذا الشــيك )i( المبلغ الدائن 

بموجــب الشــيك و/أو '2' أي خســارة أو رســوم يتكبدهــا البنــك مــن أي نــوع كانت 
وكيفمــا كانــت )بمــا فــي ذلــك على ســبيل المثــال ال الحصر الرســوم القانونية(.

يلتــزم العميــل بأحــكام اتفاقيــة البنــك العربــي المتحــد أثنــاء اســتخدامه للخدمات   3.10
المنصــوص عليهــا في هــذه االتفاقية.

4. الشروط السابقة

لــن يكــون البنــك ملزمــا باالمتثــال للبنــد 2.1 مــا لــم يكن قد تلقــى المســتندات التالية    4.1
وفــق الشــكل والمضمــون الذي يرضــى البنك:

نســخة موقعــة مــن هذا االتفاق ؛ ' )أ(   

نســخة موقعة من اســتمارة خدمات الشــركات )ب(   

البنــك غيــر ملــزم التأكــد مــن توافقيــة الشــيك مــع متطلبات الشــيكات؛ ومع ذلك، ال    4.2
يجــوز للبنــك معالجــة الشــيك، ســواء كان داخليــا أو عــن طريــق تقديمه إلــى المصرف 
المركــزي، حســب الحالــة، إذا كان الشــيك غيــر واضــح، أو أن البنــك غيــر متأكــد من أن 

الشــيك يتوافــق مــع متطلبات الشــيكات.

5. اإلقــرارات والضمانات والتعهدات والمســؤولية 

اإلقــرارات والضمانات    5.1

يقــر العميــل، ويضمــن ويتعهــد للبنــك، اعتبــارا مــن تاريــخ هذه االتفاقيــة وفي كل مرة    5.1.1
يســتخدم فيهــا النظــام، بما يلي:

)أ( أنــه قائــم حســب األصــول ويتمتــع بوضع جيــد بموجب قوانيــن الســلطة القضائية   
التــي تتبع لها المؤسســة؛

)ب( يتمتــع بكافــة الصالحيــات والســلطات القانونيــة المطلوبــة لتنفيــذ وتســليم   
وأداء التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة وكذلــك األمــر بالنســبة الســتخدام الخدمات ؛

قــد تــم اعتمــاد هــذه االتفاقيــة من ِقبلــه وتنفيذها حســب األصول ُمَمثــال بموقعه  )ج(   
)موّقعيه(/ممثلــه )ممثليــه( القانونييــن، كمــا وأن هــذه االتفاقيــة تشــكل التزامــا 

قانونيــا وصحيحــا وملزمــا مــن جانــب العميــل وقابــال لإلنفاذ تجــاه العميل وفقً 
ألحكامهــا ؛

يتوافــق نظــام الولــوج مــع متطلبــات األجهــزة التقنيــة بموجب الجدول األول  )د(   
)المتطلبــات التقنيــة للمعــدات والماســحات الضوئيــة( ؛ و

يملــك جميــع الموافقــات أو األذونــات مــن أي ســلطة حكوميــة أو طرف ثالث  )هـــ(   
لمطلــوب االســتحصال عليهــا فيمــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة وأنظمة الولــوج والنظام.

ال يقــدم البنــك أي تعهــد أو ضمــان، ســواء كان بشــكل صريــح أو ضمنــي، فيمــا يتعلق    5.1.2
بــأي مســألة.كما يخلــي مســؤوليته عــن جميــع الضمانــات المتعلقــة بمدى مالءمة 

اســتخدام أو هــدف معيــن )ســواء كان هــذا االســتخدام أو الهــدف معروفــا للبنك أم 
ال(، أو مــدى مالءمــة النظــام أو الماســح الضوئــي للعميــل، أو مــدى توافــق برامجيات 
البنــك ومعداتــه )بمــا فــي ذلــك على ســبيل المثــال ال الحصر الماســح الضوئي(، أو 
برامــج االتصــال مــع تلــك الخاصــة بالعميــل. وال يتحمــل البنــك مســؤولية أي خطأ أو 
عطــل ناجــم عــن أي عطــل فــي نظــم الولــوج، وال يتحمــل البنك المســؤولية عن أي 

فيــروس حاســوبي أو مشــاكل ذات صلــة قــد تكــون مرتبطــة بالولوج إلــى النظام أو 
الماســح الضوئــي أو اســتخدامهما.

التعهدات   5.2

يتعهــد العميــل بمــا يلي:  
)أ( ســيقوم بتثبيــت البرنامــج الخــاص بالنظــام والماســح الضوئي ؛  

)ب( أنــه سيســمح للبنــك بمراجعــة وتفتيــش الشــيكات خالل ســاعات العمالء   
المعقولــة، وأن العميــل مــن جهتــه ســيوفر كافــة المعلومــات المالية، والســجالت 

الماليــة، والمســتندات الخاصــة بالعميــل فيمــا يتعلــق بالشــيكات التــي قــد يطلبها 
؛ البنك 
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the Customer will reimburse and indemnify the Bank for all losses, 
damages, and expenses, including reasonable attorneys'/ legal fees, 
incurred in defending such transactions as invalid or fraudulent 
Cheques; and

 (e) in the event of the commencement of any proceeding under any 
insolvency laws by or against the Customer, the Customer will not 
oppose or object to any motion by the Bank seeking relief from the 
automatic stay provisions of such laws;

 (f) it shall not use (nor shall it permit a third party to use) the System 
or the Scanner in any way that would be contrary to the laws or 
regulations of any governmental body (including, but not limited to, 
the Central Bank) in any applicable jurisdiction and/or could potentially 
harm the Bank's network or sites, or the network or sites of its 
Subcontractors;

 (g) it shall not use any device or system that has not been approved 
by the Bank. Further, it shall not (or even attempt to) copy, modify, 
enhance, merge, reverse engineer, reverse assemble, disassemble, 
decompile or in any way alter the Systems or any software provided by 
the Bank concerning the Services.

5.3  Liability
 The Bank will exercise ordinary care in providing the Services and 

will be responsible for any loss sustained by the Customer only if it 
is caused by the Bank's willful misconduct. In no event shall clerical 
errors or mistakes in judgments constitute failure to exercise ordinary 
care, nor shall the Bank have any liability for any indirect, incidental, 
consequential (including lost profits), special, or punitive damages, 
whether arising in contract or in tort, and whether or not the possibility 
of such damages was disclosed to or could have been reasonably 
foreseen by the Bank. Under no circumstances shall the Bank be 
responsible for any liability, loss, or damage resulting from any delay in 
performance of or failure to perform in connection with the System, 
the Scanner or the Services. The Bank shall not be liable for failure 
to perform any of its obligations in connection with the System and/
or Services if such performance would result in it being in breach of 
any law, regulation, or requirement of any governmental authority. If 
the Bank fails to credit the Account utilized in connection with the 
System in accordance with the terms hereof as of the date such credit 
was earned, upon discovery or notification of such error, the Bank will 
properly credit the Account, but the Bank shall not incur any liability 
therefore, including any loss resulting from failure by the Customer to 
invest the amount of funds not properly credited to the Account.

6. INDEMNIFICATION
 The Customer shall indemnify and hold harmless the Bank and each of 

its directors, officers, employees, agents, Subcontractors, successors, 
and assignees ("Indemnitees") from and against all liability, loss, 
and damage of any kind (including attorneys' fees and other costs 
incurred in connection therewith) incurred by or asserted against such 
Indemnitees in any way relating to or arising out of the use by the 
Customer of the System, Access Systems, the Services or the Scanner 
and/or loss or destruction of a Cheque (in accordance with Clause 3.9), 
except to the extent such liability, loss, or damage is caused by the 
gross negligence or willful misconduct of such Indemnitees.

7. SECURITY PROCEDURES AND COMMUNICATIONS
 Any Security Procedures designed to verify the origination (but not 

errors in transmission or content) of instructions, orders, and other 
communications sent by the Bank and the Customer might be used 
in connection with the System. The Customer agrees that any such 
Security Procedures shall be deemed commercially reasonable.

8. CONFIDENTIALITY
 All user guides, manuals, data, software, processes, and other information 

provided to the Customer in connection with the System and all 
Bank Fees and pricing information with respect to the System (the 
"Information") is the proprietary and confidential property of the Bank 
and/or its relevant licensors or suppliers. The Customer agrees to use 
the Information only in the manner specified by the Bank and in relation 
to the use of the System and Services. The Customer shall return the 
Information to the Bank upon termination of the Services. The Customer 
shall keep the Information confidential and limit access thereto only to the 
Authorised Personnel, except to the extent the Information is already in 
the public domain or the Customer is required to disclose the Information 
by any laws or regulations of any governmental body (including, but not U
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ســيعمد إلــى إبــالغ البنــك علــى الفــور عندما يصبــح على علم بوجود اشــتباه  )ج(   
معقــول بحــدوث إهمــال غيــر مســموح بــه أو احتيال أو عدم نزاهة أو إســاءة اســتخدام 

للخدمــات ؛
الشــيكات المقدمــة مــن قبــل العميــل هــي شــيكات صالحة، وســيقوم العميل  )د(   

بســداد وتعويــض البنــك عــن جميــع الخســائر واألضــرار والنفقات، بما في ذلك رســوم 
المحاميــن / الرســوم القانونيــة المعقولــة التــي تــم تكبدهــا للدفــاع عــن معامالت من 

قبيــل الشــيكات غيــر الصحيحــة أو المــزورة ؛ و
فــي حالــة الشــروع بــأي إجــراء بموجــب أي من قوانين اإلعســار مــن قبل أو تجاه  )هـــ(   

العميــل، لــن يعــارض العميــل أو يعتــرض علــى أي طلــب يقدمــه البنــك للحصول على 
إعفــاء مــن أحــكام الحجــز التلقائــي الــواردة في مثل تلــك القوانين ؛

ال يجــوز للعميــل أن يســتخدم )أو يســمح لطــرف ثالــث باســتخدام( النظــام أو  )و(   
الماســح الضوئــي بــأي طريقــة تتعــارض مــع قوانيــن أو لوائــح أي هيئــة حكومية )بما 
فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، المصــرف المركزي( في أي ســلطة قضائية 
قابلــة للتطبيــق و/أو يمكــن أن تضــر بشــبكة أو مواقــع البنــك، أو بشــبكة أو مواقــع 

المتعاقديــن معــه مــن الباطن ؛
ال يجــوز للعميــل أن يســتخدم أي جهــاز أو نظــام لــم يوافــق عليــه البنــك. عالوة  )ز(   

علــى ذلــك، ال يجــوز للعميــل نســخ )أو حتــى محاولــة نســخ( أو تعديــل أو تعزيز أو دمج 
أو إجــراء هندســة عكســية أو تجميــع عكســي أو تفكيــك أو فــك أو تغييــر األنظمــة أو 

أي برامــج يقدمهــا البنــك فيمــا يتعلــق بالخدمــات بأي شــكل من األشــكال.
المسؤولية    5.3

يمــارس البنــك العنايــة المعتــادة فــي تقديــم الخدمــات ويعتبر مســؤوالً عن أي   
خســارة يتكبدهــا العميــل، وذلــك فقــط إذا كان مــا ســبق ذكره ناجمً عن ســوء 

ســلوك متعمــد مــن البنــك. ال يجــوز في شــتى األحوال أن تشــكل األخطــاء الطباعية 
أو األخطــاء فــي األحــكام إخفاقــً فــي ممارســة العنايــة العادية، وال يتحمــل البنك 

أي مســؤولية عــن أي أضــرار غيــر مباشــرة أو عرضيــة أو تبعيــة )بمــا فــي ذلك األرباح 
المفقــودة(، خاصــة أو تعويضــات جزائيــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن عقد أو ضرر، وما 
إذا كان البنــك قــد أفصــح عــن إمكانيــة حــدوث مثــل هــذه األضرار أم ال أو كان من 

الممكــن توقعهــا بشــكل معقــول مــن قبــل البنــك. ال يجــوز تحت أي ظرف من 
الظــروف اعتبــار البنــك مســؤوالً عــن أي التــزام أو خســارة أو ضــرر ناتج عــن أي تأخير في 
األداء أو الفشــل فــي األداء فيمــا يتعلــق بالنظــام أو الماســح الضوئــي أو الخدمــات. وال 

يعتبــر البنــك مســؤوالً عــن اإلخفــاق فــي أداء أي مــن التزاماتــه فيما يتعلــق بالنظام 
و/أو الخدمــات إذا كان مثــل هــذا األداء ســيؤدي إلــى خرقــه ألي قانــون أو تشــريع أو 

مطلــب ألي ســلطة حكوميــة. فــي حــال فشــل البنــك في إيداع االئتمان في الحســاب 
المســتخدم فيمــا يتعلــق بالنظــام وفقــً للشــروط الــواردة في هذه االتفاقيــة اعتبارًا 
مــن تاريــخ اكتســاب االئتمــان المذكــور. لــدى اكتشــاف مثل هذا الخطــأ أو اإلخطار به، 

ســوف يقــوم البنــك بإيــداع مبلــغ االئتمــان بالشــكل الصحيــح، ولكن ال يجــوز أن يترتب 
علــى البنــك أيــة مســؤوليات فــي هــذا الصــدد، بما في ذلك أي خســارة ناتجة عن 

فشــل العميــل فــي اســتثمار مبلــغ األمــوال التــي لم يتــم إيداعها بشــكل صحيح في 
الحساب.

التعويض   .6

علــى العميــل تعويــض البنــك وكل مــن مدرائــه ومســؤوليه وموظفيه ووكالئه   
متعاقديــه مــن الباطــن وخلفائــه والمتنــاَزل لهــم عنــه )"التعويضــات"( وإبراء ذمته 

مــن أي نــوع مــن أنــواع المســؤولية والخســارة والضرر )بمــا في ذلك أتعــاب المحامين 
والتكاليــف األخــرى المتكبــدة فــي هــذا الصــدد( التــي تكبدها أو تــم تأكيدها تجاه 

هؤالء المعّوض لهم بأي شــكل من األشــكال ذات الصلة أو الناشــئة عن اســتخدام 
العميــل للنظــام، نظــم الولــوج، الخدمــات أو الماســح الضوئــي و/أو فقــدان أو تدمير 

شــيك )وفقــا للبنــد 3.9(، إال بقــدر مــا تكــون هذه المســؤولية أو الخســارة أو الضرر 
ناجمــا عــن اإلهمــال الجســيم أو ســوء الســلوك المتعمــد بمثل هــذه التعويضات.

اإلجراءات األمنية واالتصاالت   .7

يمكــن اســتخدام أي إجــراءات أمنيــة مصممــة للتحقــق مــن مصــدر التوجيهات واألوامر   
والمراســالت األخــرى التــي يرســلها البنــك والعميــل فيمــا يتعلــق بالنظام )ولكن 

ليــس أخطــاء فــي اإلرســال أو المحتــوى(. يوافــق العميــل على اعتبار أي إجــراءات أمنية 
مــن هــذا القبيل معقولــة تجاريً.

السرية  .8

جميــع أدلــة المســتخدم والبيانــات والبرامــج والعمليــات والمعلومــات األخرى   
المقدمــة إلــى العميــل فيمــا يتعلــق بالنظــام وجميــع الرســوم المصرفيــة ومعلومات 

التســعير فيمــا يتعلــق بالنظــام )"المعلومــات"( هــي ملكيــة خاصة وســرية لـــلبنك 
و/أو المرخــص لهــم مــن ِقبــل البنــك المعنييــن أو المورديــن. يوافــق العميل على 

اســتخدام المعلومــات فقــط بالطريقــة المحــددة مــن قبــل البنك وفيمــا يتعلق 
باســتخدام النظــام والخدمــات. يجــب علــى العميــل إعــادة المعلومات إلــى البنك عند 
إنهــاء الخدمــات. يتوجــب علــى العميــل الحفــاظ على ســرية المعلومــات وحصر الولوج 

اليهــا فقــط بالموظفيــن المصــرح لهــم، باســتثناء مــا اذا كانــت المعلومــات متاحة 
بالفعــل للعامــة أو يكــون العميــل مطالبــً اإلفصــاح عــن مثــل هذه المعلومــات بموجب 

أي قوانيــن أو لوائــح ألي هيئــة حكوميــة )بمــا فــي ذلــك، على ســبيل المثــال ال الحصر، 
المصــرف المركــزي( في أي ســلطة قضائية ســارية.
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limited to, the Central Bank) in any applicable jurisdiction.

9. RECORDINGS AND RECORDS
 The Bank may produce telephonic or electronic recordings or computer 

records, including email and facsimile transmissions, as evidence in any 
proceedings brought in connection with the Services and System. The 
Customer agrees to the Bank's telephonic or electronic recording for 
security and quality of Services purposes.

10. NOTICES
10.1  Any notice or other Communication may be sent by the Bank to 

Customer at Customer's postal, email, facsimile, or other address 
provided by Customer to the Bank, and the Bank may assume that any 
notice or communication sent to the Customer at any such address has 
been received by the Customer, until the Customer notifies the Bank in 
writing of another address.

10.2  Any notice or other communication sent by the Customer to the Bank 
shall be considered as received only upon actual receipt by the Bank.

11. ACCOUNT
 Use of the Services, the System and the Account(s) are subject to the 

terms and conditions incorporated in the Bank's account opening form 
(the "Corporate Account Opening Terms and Conditions"), in effect 
from time to time, provided that in the event of any conflict between 
this Agreement and the Corporate Account Opening Terms and 
Conditions, this Agreement shall prevail with respect to the Services.

12. DISCREPANCIES
 The Customer shall promptly notify the Bank in writing of any error in 

connection with the System and/or the Services and any discrepancies 
between any records maintained by Customer and any notice 
Customer receives from the Bank with respect to the System and/or 
Services, and the Customer shall provide the Bank with any information 
it may reasonably request in connection therewith. Customer agrees 
that fourteen (14) days is a reasonable time for the Customer to notify 
the Bank of errors or discrepancies, unless any other agreements, laws, 
rules, or regulations provide for a shorter period. Notwithstanding the 
foregoing, if the Bank at any time discovers that the legal amount of 
the Cheque is different than the amount that has been credited to the 
Account, the Bank is authorised to make the necessary adjustment to 
the Account to correct any discrepancy.

13. COMPLIANCE
 The Customer shall comply with all laws, rules, and regulations in 

connection with the Access Systems, the System and the Services.

14. FIDUCIARY STATUS
 Nothing contained in this Agreement shall be deemed to create 

fiduciary status on the part of the Bank in connection with the 
provision of the Services.

15. TERMINATION
15.1  Either party may terminate this Agreement subject to a prior written 

notice as follows:
 (a) the Customer may terminate this Agreement by providing sixty (60) 

days prior written notice to the Bank.
 (b) the Bank may terminate this Agreement by providing seven (7) days 

prior written or electronic notice to the Customer.
15.2  The Bank may also terminate this Agreement and/or suspend the 

Services without notice to the Customer if any of the following occurs:
 (a) the Customer becomes insolvent or bankrupt, or has filed against 

it, any other insolvency, reorganization, liquidation, bankruptcy or 
dissolution proceeding of any kind;

 (b) in the opinion of the Bank a material adverse change occurs in 
Customer's business or financial condition;

 (c) the Bank has reason to believe that Customer has engaged in 
fraudulent or illegal activity;

 (d) the Customer fails to maintain the Account in accordance with the 
Bank Account Terms and Conditions or other applicable terms and 
conditions prescribed by the Bank;

 (e) the Customer violates the terms of this Agreement;
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9. التســجيل وحفظ السجالت

يجــوز للبنــك أن يقــدم التســجيالت الهاتفيــة أو إإلكترونيــة أو الســجالت الحاســوبية،   
بمــا فــي ذلــك رســائل البريــد اإللكترونــي والفاكــس، بمثابة أدلة فــي أي إجراءات ُترفع 
نتعلــق بالخدمــات والنظــام. يوافــق العميــل علــى التســجيل الهاتفــي أو اإللكتروني 

للبنــك لألهــداف األمنية ولجــودة الخدمات.

10. اإلشعارات

يجــوز للبنــك إرســال أي إشــعار أو أي مراســلة أخــرى إلــى العميــل على البريــد أو البريد    10.1
اإللكترونــي أو الفاكــس أو أي عنــوان آخــر يــزّوده العميــل إلــى البنك، وقــد يفترض 

البنــك أن أي إشــعار أو اتصــال يتــم إرســاله إلــى العميــل علــى أي عنوان من هذا 
القبيــل قــد تــم اســتالمه مــن قبــل العميــل، إلى أن يقــوم العميل بإخطــار البنك 

كتابيــا بعنــوان آخر.

أي إشــعار أو مراســلة مــن نــوع آخــر ُيرســل مــن ِقبــل العميل إلى البنــك يعتبر مســتلما    10.2
فقــط لــدى اســتالمه من قبــل البنك بشــكل فعلي.

11. الحساب

يخضــع اســتخدام الخدمــات والنظام والحســاب )الحســابات( للشــروط واألحكام   
الواردة في نموذج فتح حســاب البنك )"شــروط وأحكام فتح حســاب الشــركات"(، 
الســارية مــن وقــت آلخــر، شــريطة أنــه في حالة وجــود أي تعارض بين هــذه االتفاقية 

وشــروط وأحــكام فتح حســاب الشــركات، تســود هــذه االتفاقية فيمــا يتعلق 
بالخدمات.

التباينات  .12

علــى العميــل إخطــار البنــك كتابيــا علــى الفــور بأي خطــأ فيما يتعلــق بالنظام و/  
أو الخدمــات وأي تباينــات بيــن أي ســجالت يحتفــظ بهــا العميــل وأي إشــعار يتلقاه 

العميــل مــن البنــك فيمــا يتعلــق بالنظــام و/أو الخدمــات، كمــا عليه أن يــزود البنك 
بأيــة معلومــات قــد يطلبهــا بشــكل معقــول فيمــا يتعلــق بذلك. يوافــق العميل على 
أن فتــرة أربعــة عشــر )14( يومــا هــي معقولــة بالنســبة للعميــل إلخطار البنــك باألخطاء 

أو التباينــات، مــا لــم تنــص أي اتفاقيــات أو قوانيــن أو قواعــد أو لوائــح أخــرى على فترة 
أقصــر. علــى الرغــم ممــا ســبق، إذا اكتشــف البنــك فــي أي وقت أن المبلــغ القانوني 

للشــيك يختلــف عــن المبلــغ الــذي تــم إيداعــه في الحســاب، فإن البنــك مخول بإجراء 
التعديــل الــالزم علــى الحســاب لتصحيــح أي إختالفات.

13. االمتثال

علــى العميــل االمتثــال لجميــع القوانيــن والقواعــد والتشــريعات فيمــا يتعلــق بأنظمة   
الولــوج والنظــام والخدمات.

14. الحالــة االئتمانية

ال يجــوز اعتبــار أي شــيء وارد فــي هــذه االتفاقيــة بمثابــة إنشــاء مركــز ائتماني من   
جانــب البنــك فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمات. 

15. اإلنهاء

يجــوز ألي مــن الطرفيــن إنهــاء هــذه االتفاقيــة بموجب إشــعار خّطي مســبق على    15.1
النحــو التالي:

)أ( يجــوز للعميــل إنهــاء هــذه االتفاقيــة مــن خــالل تقديم إشــعار خّطي مســبق قبل   
ســتين )60( يوما إلــى البنك.

يجــوز للبنــك إنهــاء هــذه االتفاقيــة مــن خالل تقديم إشــعار خّطــي أو إلكتروني  )ب(    
مســبق قبــل ســبعة )7( أيام إلــى العميل.

يجــوز للبنــك أيضــا إنهــاء هــذه االتفاقيــة و/أو تعليــق الخدمات من دون إشــعار مســبق    15.2
العميــل فــي حالــة حــدوث أي مما يلي:

)أ(  تعّثــر العميــل أو إفالســه، أو تــم رفــع قضيــة ضــده فــي هذا الصدد، أو أي إعســار   
مــن نــوع آخــر، إعــادة تنظيــم، تصفيــة، إفالس أو إجــراءات حّل من أي نوع؛

وفقــً لمــا يرتئيــه البنــك، حــدوث تغييــر مــادي جوهري في أعمــال العميل أو  )ب(    
وضعــه المالي ؛

)ج( لــدى البنــك ســبب لالعتقــاد بــأن العميــل قــد انخــرط في نشــاط احتيالي أو غير   
؛ قانوني 

)د( فشــل العميــل فــي الحفــاظ على الحســاب وفقا لشــروط وأحكام الحســاب   
المصرفــي أو غيرهــا مــن األحــكام والشــروط المعمــول بهــا المنصــوص عليها من 

قبــل البنك؛

)ه( انتهــاك العميــل شــروط هــذه االتفاقية؛  
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 (f) the Customer fails to provide financial information reasonably 
requested by the Bank;

 (g) the Bank determines it is impractical or illegal to provide 
the Services because of changes in laws, or regulations of any 
governmental body (including, but not limited to, the Central Bank) in 
any applicable jurisdiction; or

 (h) the Bank in good faith, is unable to satisfy itself that the Services 
have been properly authorized by the Customer.

15.3  Notwithstanding any termination, the terms of this Agreement shall 
apply to all transactions, which have been initiated prior to termination.

16. GOVERNING LAW; SEVERABILITY
16.1  This Agreement and the provision of the System and Services shall 

be governed by the laws of the United Arab Emirates. The Customer 
agrees that the courts of United Arab Emirates shall have exclusive 
jurisdiction to hear any dispute arising out or in connection with the 
System and Services and submits to the jurisdiction of such courts.

16.2  If at any time one or more of the provisions of this Agreement is/are or 
become(s) invalid, illegal or unenforceable in any respect, the validity, 
legality and enforceability of the remaining provisions shall not be in any 
way be affected or impaired thereby.

17. GENERAL
17.1  This Agreement manifests the entire agreement between the 

parties regarding the subject matter hereof and supersedes all 
prior understandings, writings, proposals, representations, or 
communications, oral or written, of either party.

17.2  Neither party relied on any representation or promise by other party 
that is not set forth in this Agreement.

17.3  This Agreement may not be assigned by the Customer without the 
Bank's prior written consent. The Bank may assign this Agreement 
without the Customer's consent.

17.4 None of the terms of this Agreement may be waived except as the 
Bank may Consent in writing and signed by an authorized officer of the 
Bank.

17.5  No delay on the part of the Bank in exercising any right or power under 
this Agreement shall operate as a waiver thereof, nor shall any single 
or partial exercise of any right or power under this Agreement preclude 
further exercise thereof or the exercise of any other right or power. 
The rights and remedies under this Agreement are cumulative and not 
exclusive of any rights or remedies which the Bank would otherwise 
have.

17.6  Rights and obligations which by their nature should survive or which this 
Agreement expressly states will survive and will remain in full force and 
effect following termination or expiration of this Agreement.

Schedule 1
Technical Hardware and Scanner Requirements
Administration Rights

• Depending on the security systems installed in your network environment, 
administrative rights are required to install the system hardware and 
software.

• Administrative rights are only required at initial install and for program 
updates.

Workstation or Laptop
• PC with Single Processor Dual Core (or better) processor running at 2.5 

Gigahertz (GHz) minimum required.
• 4 Gigabyte (GB) of RAM or higher recommended (lower memory may limit 

performance).
• 500 MII free hard disk space for United Arab Bank CCS. Total hard disk space 

needed is dependent on the Operating System disk space requirements and 
other applications installed.

• XVGA (1024x768).
• PC alphanumeric keyboard.
• Compatible mouse.
• High speed internet with 1.5 megabytes per second (MBPS) connection or 

higher (via cable, DSL, etc.).
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)و( فشــل العميــل فــي تقديــم المعلومــات الماليــة التــي يطلبهــا البنــك بإنصاف؛   

)ز( قــرار البنــك بأنــه مــن غيــر العملــي أو القانونــي تقديــم الخدمات بســبب تغييرات   
فــي القوانيــن أو التشــريعات الخاصــة بــأي هيئــة حكوميــة )بمــا في ذلك، على ســبيل 

التعــداد ال الحصــر، المصــرف المركــزي( فــي أي ســلطة قضائيــة معمــول بها؛ أو 

)ح( عــدم تمكــن البنــك، بحســن نيــة، مــن االقتناع بــأن الخدمات قد تــم تفويضها   
بشــكل صحيــح من قبــل العميل.

بصــرف النظــر عــن أي إنهــاء، تنطبــق شــروط هذه االتفاقيــة على جميــع العمليات    15.3
التــي تمــت المباشــرة بهــا قبل اإلنهاء.

16. القانــون النافــذ ؛ قابلية التجزئة 

تخضــع هــذه االتفاقيــة وشــروط النظــام والخدمــات لقوانين دولة اإلمــارات العربية    16.1
المتحــدة. يوافــق العميــل علــى أن محاكــم دولــة اإلمــارات العربية المتحدة ســيكون 

لهــا الســلطة القضائيــة الحصريــة للنظــر فــي أي نــزاع ينشــأ عن أو فيمــا يتعلق 
بالنظــام والخدمــات، كمــا وأنــه يخضــع للســلطة القضائيــة لمثل هــذه المحاكم.

فــي حــال أن واحــد أو أكثــر مــن شــروط هــذه االتفاقية، في أي حين، يكون الشــرط    16.2
المذكــور أو يصبــح غيــر صالــح، غيــر قانونــي أو غيــر قابــل للتنفيذ بأي شــكل من 
األشــكال، فــإن صالحيــة وقانونيــة وقابليــة تنفيــذ األحــكام المتبقية لــن تتأثر أو 

تضعف بأي شــكل من األشــكال بناًء على ما ســبق.

17. أحكام عامة

توضــح هــذه االتفاقيــة بشــكل جلــي االتفاقيــة الكاملــة بيــن الطرفين فيمــا يتعلق    17.1
بموضــوع هــذه االتفاقيــة وُتبطــل كافــة التفاهمــات، الكتابــات، المقترحــات، اإلقرارات أو 

االتصــاالت الســابقة، الشــفوية أو المكتوبــة، ألي مــن الطرفين.

لــم يعتمــد أي مــن الطرفيــن علــى أي تصريــح أو إقــرار أو وعــد مــن قبل أي طرف آخر    17.2
غيــر منصــوص عليــه في هــذه االتفاقية.

ال يجــوز للعميــل تعييــن أو إســناد هــذه االتفاقيــة مــن دون موافقــة خطية مســبقة    17.3
مــن البنــك. أّمــا البنــك فيجــوز لــه تعييــن هــذه االتفاقية من دون موافقــة العميل.

ال يجــوز التنــازل عــن أي مــن شــروط هــذه االتفاقية باســتثناء مــا قد يوافق عليــه البنك    17.4
خطّيــً علــى أن تكــون هــذه الموافقــة موّقعــة من قبل مســؤول مفوض مــن البنك.

ال يجــوز اعتبــار أي تأخيــر مــن جانــب البنــك فــي ممارســة أي حق أو صالحيــة بموجب    17.5
هــذه االتفاقيــة بمثابــة تنــازل عنهــا، كمــا أن أي ممارســة فرديــة أو جزئيــة ألي حق أو 
ســلطة بموجــب هــذه االتفاقيــة ال تحــول مــن دون ممارســة أي حق أو ســلطة أخرى. 

علمــً أن الحقــوق وســبل االنتصــاف بموجــب هــذه االتفاقية هــي تراكمية وال تســتثني 
أي حقــوق أو تعويضــات كان البنــك ســيحصل عليهــا لــوال ذلك.

الحقــوق وااللتزامــات التــي بطبيعتهــا يجــب أن تبقــى قائمــة أو تلــك التــي تنص هذه    17.6
االتفاقيــة صراحــة علــى أنــه تبقــى فاعلة، ســتظل ســارية المفعول والتأثيــر الكامل 

بعــد إنهــاء أو انتهــاء صالحية هــذه االتفاقية. 

1 الجدول 

متطلبــات األجهــزة الفنيــة والماســحات الضوئية

اإلدارية الحقوق 

اســتنادا إلــى أنظمــة أمــن المعلومــات المثبتــة فــي بيئة الشــبكة، يعتبر توافــر الحقوق  	
اإلداريــة أمــر ضــروري لتثبيــت وتركيب أجهزة النظــام وبرامجه.

الحقــوق اإلداريــة مطلوبــة فقــط عنــد التثبيــت األولي ولتحديثــات البرامج. 	

محطــة عمــل أو كمبيوتر محمول

كمبيوتــر شــخصي مــزود بمعالــج أحــادي ثنائــي النــواة )أو أفضل( يعمل بســرعة 2.5  	
جيغاهرتــز )GHz( كحــد أدنى.

يوصــى باعتمــاد 4 جيغابايــت )GB( مــن ذاكــرة الولــوج العشــوائي أو أعلــى موصــى بها )قد  	
تحــّد الذاكــرة المنخفضــة من حســن  األداء(.

MII  500 مســاحة حــرة علــى القــرص الثابــت مخصصــة لتطبيق CCS مســح شــيكات  	
الشــركات لــدى البنــك العربــي المتحــد. يعتمــد إجمالــي مســاحة القرص الثابــت المطلوبة 

علــى متطلبــات المســاحة لنظــام التشــغيل والتطبيقــات األخــرى المثبتة.

	 ..)1024x768( XVGA
لوحــة المفاتيــح األبجديــة الرقميــة للكمبيوتــر الشــخصي. 	
مــاوس متوافقة. 	
إنترنــت عالــي الســرعة بســعة اتصــال 1.5 ميغابايــت فــي الثانيــة )MBPS( أو أعلى )عبر  	
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• Open USB 2.0 port for connecting the check scanner.
• Windows®10 and above
• Internet Explorer® 11, Microsoft Edge
• Microsoft ® .NET Framework 3.5 (Full Version).
• iRE 1.6 installed on client PC's.
Scanner- Make Models
• Cannon CRI9OiUV or
• Panini Vision Xainp.

Customer Declaration:
We /I irrevocably and unconditionally declare and agree that:

1. All information provided in this application is true, up-to-date, accurate 
and complete;

2. we/I have very carefully read (and had fully explained to me) the 
Schedule of Charges (SOC) and Terms & Conditions relating to Corporate 
Account Opening, UAB Business Online, E-Document Services, WPS, 
Corporate Cheque Scanning and any other Terms and conditions 
governing the products and services for which we are applying (either a 
hard copy of which we/I have obtained from a branch, an electronic copy 
of which we/I have downloaded, or which is disclosed on the Bank's 
website www. uab.ae);

3. we/I will provide the Bank with updated personal and other information 
required by the Bank to maintain our services within a reasonable 
time after any information changes and becomes untrue, out-of-date, 
inaccurate or incomplete;

4.  we/I understand that the Bank may decline the whole or any part 
of this application without giving a reason whatsoever and we/I do 
acknowledge the fact that we do not have any legal recourse in this 
respect;

5. the Bank has the right to change the Terms & Conditions from time to 
time in its sole discretion and we will become legally bound by such 
change;

6. our continued retention or use of the bank's services after the effective 
date of any change in the Terms & Conditions shall automatically 
be deemed our acceptance of the change and we shall not object 
in any dispute that we are not so bound, due to the absence of any 
physical signature on the Terms & Conditions, as replaced, amended, 
supplemented or deleted from time to time; and

7. this application and the Terms & Conditions are made in two languages 
(English and Arabic) and, in the event of any dispute before the courts 
or other competent authorities in the United Arab Emirates, if there 
is a contradiction between the two texts, the Arabic text shall prevail 
(even if we/I do not either speak, write or understand Arabic). We/I also 
acknowledge and accept that not all of the Online Banking functionality 
as contemplated by the Terms & Conditions may be available for use at 
the date of this application. The Bank will keep its corporate customers 
generally informed from time to time of any new products and services 
that are available.

8. We/I understand that for any queries/ complaints related to the services 
offered by the bank, we/I can write an email to the Wholesale banking 
customer support unit of the bank at ccsu@uab.ae or visit any branch 
during the banks prescribed working hours, for assistance.

9. Fees, charges and commission on each transaction processed/service 
provided by the Bank shall be calculated in accordance with the 
applicable Schedule of Charges related to tariffs for wholesale banking, 
which are available on the website of the Bank (www.uab.ae) unless 
otherwise agreed with the client.
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الكابــل أو DSL ومــا إلى ذلك(.
منفــذ USB 2.0  مفتــوح لتوصيــل الماســحة الضوئيــة للفحــص. 	
وينــدوز10 أو اإلصــدارات األحدث لهــذا النظام. 	
إنترنــت إكســبلورر 11، مايكروســوفت إيدج. 	
مايكروســوفت.نت Framework 3.5 )النســخة الكاملــة(. 	
iRE 1.6 مثبــت علــى أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية الخاصــة بالعميــل. 	
 الماســح الضوئــي - نمــاذج التصنيــع  	
Cannon CRI9OiUV أو 	
	 Panini Vision Xainp

العميل: إقرار 

نقر/أقــر ونوافق/أوافــق بشــكل ال رجــوع عنــه مــن دون قيد أو شــرط علــى ما يلي:

إن كافــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا الطلــب هي صحيحــة، محّدثة، دقيقــة وكاملة؛. 1

قرأت/قرأنــا بعنايــة )وتــم شــرحها لــي بالكامل( جدول الرســوم واألحكام والشــروط . 2
الخاصــة بفتــح حســاب الشــركات و الخدمــات التجاريــة عبــر اإلنترنــت من البنــك العربي 

المتحــد وخدمــات المســتندات االلكترونيــة و نظــام حمايــة األجور ومســح الشــيكات 
التجاريــة وأي شــروط وأحــكام أخــرى تحكــم المنتجــات والخدمــات التي نتقــدم بطلب 

بصددهــا )إمــا كنســخة مطبوعــة استحصلنا/اســتحصلت عليهــا مــن الفرع، أو نســخة 
إلكترونيــة عمدنا/عمــدت إلــى تحميلهــا مــن، أو تلــك المبينــة فــي الموقــع االلكتروني 

الخــاص بالبنــك www. uab.ae(؛

ســوف نــزود/أزود البنــك بالمعلومــات الشــخصية المحدثــة وكذلك األمر بالنســبة . 3
لغيرهــا مــن المعلومــات المطلوبــة مــن البنــك للحفــاظ علــى خدماتنــا، وذلك ضمن 
مهلــة معقولــة بعــد حــدوث أي تغييــر فــي المعلومــات )نقص في النص األساســي 

باللغــة اإلنجليزيــة، يرجــى المراجعــة( وتصبــح غيــر صحيحــة أو قديمــة أو غيــر دقيقة أو 
غيــر كاملة؛

نفهم/أفهــم بأنــه يحــق للبنــك رفــض كافــة أو جزءمــن هــذا الطلــب  من دون إعطاء . 4
ســبب محــدد مهمــا كان هــذا الســبب، كمــا وأننا/أننــي أقــر بواقع أنــه ال نملك أي حق 

رجــوع قضائي بهــذا الخصوص؛

يحــق للبنــك تغييــر األحــكام والشــروط مــن وقت آلخر وفًقــا لتقديره الخاص وســنكون . 5
ملزميــن قانونيــً بمثــل هــذه التغييرات؛

إن احتفاظنــا بالخدمــات أو االســتمرار فــي اســتخدامها بعــد بــدء تاريخ ســريان أي . 6
تغييــر فــي الشــروط واألحــكام و ُيعتبــر تلقائيــً قبولنــا بالتغييــر المذكــور وال يحــق لنا 

االعتــراض فــي أي نــزاع بأننــا ال ُنعتبــر ملزميــن لغيــاب أي توقيــع مادي على الشــروط 
واألحــكام وفــق مــا يتــم اســتبدالها أو تعديلهــاأو اســتكمالها أو إلغائها من حين آلخر؛ و

تــم إعــداد هــذا الطلــب واألحــكام والشــروط باللغتيــن )اإلنجليزيــة والعربية(، وفي حال . 7
أي نــزاع أمــام المحاكــم أو الســلطات القضائيــة المختصــة فــي دولة اإلمــارات العربية 

المتحــدة، أو فــي حــال وجــود أي تعــارض بيــن النصين يتــم إعتماد النــص باللغة 
العربيــة. )حتــى وإن كنا/كنــت ال أتكلم/نتكلــم، ال أفهم/نفهــم أو ال أكتب/نكتــب 

اللغــة العربيــة(. كمــا وأننــا /أننــي نقــر /أقــر ونقبل/أقبل بأن القــدرات الوظائفية 
للخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة قــد ال تكــون متوافــرة بأكملهــا لالســتخدام بتاريخ 

هــذا الطلــب علــى النحــو المتوخــى في الشــروط واألحكام. ســوف ُيبقــي البنك عمالءه 
مــن الشــركات علــى اطــالع مــن حيــن آلخر بــأي منتجات أو خدمات جديــدة متوفرة.

نفهــم / أفهــم أنــه للتقــدم بــأي استفســارات / شــكاوى ذات الصلــة بالخدمات التي . 8
يقدمهــا البنــك، نستطيع/أســتطيع إرســال بريــد إلكترونــي إلــى وحــدة دعم عمالء 

الخدمــات المصرفيــة للشــركات التابعــة للبنــك علــى العنــوان  ccsu@uab.ae أو زيــارة 
أي فــرع خــالل ســاعات العمــل المحددة لطلب المســاعدة.

تحتســب العمــوالت والمصاريــف علــى كل عمليــة تتــم معالجتهــا أو خدمــة يتــم . 9
تقديمهــا وفقــا لجــدول الرســوم المعمــول بــه للخدمــات المصرفيــة للشــركات الكبيــرة 
المتــاح  علــى الموقــع االكترونــي للبنــك  www.uab.ae مالــم يتــم االتفــاق بيــن البين 

والعميــل علــى خالف ذلك

In all situations and at any point of time during the Customer's relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all consequences that may 
result due to the Customer's failure to meet the Bank's requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms and conditions under any of the 
Bank's products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank's product/service that the customer subscribes to.
The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such act nor for indemnification to the Customer or third 
party in this regard. 

يتحمل العميل في أي وقت وأثناء فترة عالقته بالبنك وحده مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن فشل العميل في تلبية متطلبات البنك، و/أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط أو أحكام ذات الصلة 
بخدمات/ أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك. ربما تختلف العواقب تبعً لطبيعة منتج / خدمة البنك التي يشترك فيها العميل .  ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال المسؤولية عن اي مطالبات أو 

أضرار أو خسائر ناجمة عن مثل هذا الفعل وال عن تعويض العميل أو الغير في هذا الصدد.



United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

Bank mandate and customer signature
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Company Stamp (If Available)
ختم الشركة )إذا كان متاحً(

Name      االسم Designation                  
المسمى الوظيفي

Signature   التوقيع 

Singly
باإلنفراد

Jointly
بالتضامن 

Right of Delegation
حق التفويض

            

Name      االسم Designation                  
المسمى الوظيفي

Signature   التوقيع 

Singly
باإلنفراد

Jointly
بالتضامن 

Right of Delegation
حق التفويض

            

Name      االسم Designation                  
المسمى الوظيفي

Signature   التوقيع 

Singly
باإلنفراد

Jointly
بالتضامن 

Right of Delegation
حق التفويض

            

Name      االسم Designation                  
المسمى الوظيفي

Signature   التوقيع 

Singly
باإلنفراد

Jointly
بالتضامن 

Right of Delegation
حق التفويض

            

Bank Use Only                                                                                                                                                                                                                                  الستخدام البنك فقط 

Signed in my presence and 
signature verified by

الموظف )تم التحقق منه / 
الشهادة عليه من قبل(

Name              االسم   Signature              التوقيع

Designation        
معرف الموظفين  Staff ID المسمى الوظيفي

Approved by Branch 
Manager

موافقة مدير الفرع

Name              االسم   Signature              التوقيع

Designation        
معرف الموظفين  Staff ID المسمى الوظيفي


	comb_1: 
	undefined: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_1: 
	undefined_2: 
	fill_4: 
	Text5: 
	Text6: 
	fill_1_8: 
	fill_2_8: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	Check Box 770: Off
	Check Box 771: Off
	Check Box 772: Off
	Check Box 773: Off
	Check Box 774: Off
	Check Box 775: Off
	Check Box 776: Off
	Check Box 777: Off
	Check Box 778: Off
	Check Box 779: Off
	Check Box 780: Off
	Check Box 781: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text7: 
	Text8: 


