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�رشوط واأحكام ح�ساب راك جولد

)ي�شار  ذهب  ح�شاب  على  والأحكام  ال�رشوط  هذه  ت�رشي 

ميكن  والذي  جولد«  راك  »ح�ساب  با�شم  يلي  فيما  اإليه 

البنك من حني لآخر(  اأن يطلق عليه ح�شبما ين�ص عليه 

)يُ�شار  ع(  م.  )�ص.  الوطني  اخليمة  راأ�ص  بنك  لدى  املفتوح 

)توقيعات(  توقيع  ويُعد  »البنك«(.  با�شم  يلي  فيما  اإليه 

والأحكام  ال�رشوط  بهذه  منه  قبول  الطلب  على  العميل 

العميل ملزماً  يُعد  كما يتم تعديلها من حني لآخر كما 

جولد.  راك  بح�شاب  يتعلق  فيما  والأحكام  ال�رشوط  بهذه 

املخ�ش�ص  احل�شاب  حتكم  التي  والأحكام  ال�رشوط  وت�رشي 

الواردة  والأحكام  ال�رشوط  مع  تعار�شت  اإذا  اإل  البنك  لدى 

هنا ويف تلك احلالة تُطبق ال�رشوط والأحكام الواردة هنا. 

ذُكرت  قد  والأحكام  ال�رشوط  هذه  يف  الواردة  العناوين 

للتي�شري ول يوؤخذ بها عند تف�شري هذه ال�رشوط والأحكام. 

وما مل يقت�ص ال�شياق غري ذلك، الإ�شارة اإىل املفرد ت�شمل 

اجلمع والعك�ص �شحيح والإ�شارة اإىل املذكر ت�شمل املوؤنث 

واملحايد والعك�ص �شحيح. ويف حالة الختالف اأو الت�شارب 

اأو اللب�ص اأو التعار�ص بني الن�ص الإجنليزي واأي ن�شخة اأخرى 

يُوؤخذ  والأحكام  ال�رشوط  هذه  من  الإجنليزية  اللغة  بغري 

بالن�شخة الإجنليزية.

التعريفات   .1

  ما مل يقت�ص ال�شياق غري ذلك، يكون للم�شطلحات 

والتعبريات التالية املعاين املذكورة اأدناه:

الر�شمية  الإماراتي العملة  الدرهم    »الدرهم« يعني 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.

الذي  الطلب  اأو  الورقي  الطلب  يعني    »الطلب« 

يقدمه العميل عرب خدمات بنك راأ�ص اخليمة الوطني 

امل�رشفية عرب الإنرتنت من اأجل فتح ح�شاب راك جولد. 

اأو  اجلمعة  يوم  )عدا  يوم  اأي  يعني  العمل«    »يوم 

ال�شبت( يفتح البنك فيه اأبوابه للعمل اأمام اجلمهور 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

عدة  اأو  �شخ�ص   )1( اأي  وي�شمل  يعني    »العميل« 

منفردين  اأو  جمتمعني  ويديرون  فتحوا  اأ�شخا�ص 

با�شمه/باأ�شمائهم  البنك  لدى  جولد  راك  ح�شاب 

كما هو مو�شح يف الطلب ، اأو اأي وكيل عن العميل 

مبوجب وكالة قانونية؛ اأو )2( اأي �رشكة ملكية فردية، 

اأو �رشكة ت�شامنية، اأو �رشكة ذات م�شوؤولية حمدودة 

دولة  يف  للعمل  مرخ�ص  اآخر  قانوين  كيان  اأي  اأو 

اأو اأي �رشكة ذات م�شوؤولية  الإمارات العربية املتحدة 

الإمارات  يف  تاأ�شي�شها  مت  معفاة(  )�رشكة  حمدودة 

العربية املتحدة وفتحت وتدير ح�شاب راك جولد لدى 

البنك با�شمها كما هو مو�شح يف الطلب. 

اأو  التوفري  ح�شاب  يعني  املخ�س�ص«    »احل�ساب 

مو�شح يف  هو  كما  بالعميل  اخلا�ص  اجلاري  احل�شاب 

البند 2-2.

  »جرام مرتي« يعني اجلرام املرتي والذي �شيكون وحدة 

الوزن املخ�ش�ص للذهب املوجود يف ح�شاب راك جولد. 

امل�رصفية  الوطني  اخليمة  راأ�ص  بنك    »خدمات 

عرب الإنرتنت« تعني اخلدمات امل�رشفية التي يوفرها 

البنك عرب �شبكة الإنرتنت. 

الذي  الدوري  الك�شف  يعني  احل�ساب«    »ك�سف 

ير�شله البنك للعميل والذي ي�شمل بيانات املعامالت 

التي اأجراها العميل خالل فرتة معينة وي�شمل كذلك 

اخلا�ص  جولد  راك  ح�شاب  يف  والإيداع  من  اخل�شم 

بالعميل. 

»الدولة« تعني دولة الإمارات العربية املتحدة.  

الر�شمية  العملة  الأمريكي،  الدولر  يعني    »الدولر« 

للوليات املتحدة الأمريكية.

فتح ح�ساب   .2

2-1  لكي يفتح العميل ح�شاب راك جولد، يلتزم   

وحترير  با�شتيفاء  البنك  من  بطلب  العميل 

وجد(  )اإن  بتفوي�ص  البنك  يزود  واأن  الطلب 

يطلبها  اأخرى  م�شتندات  واأي  التوقيع  ومناذج 

البنك من اأجل ت�شغيل ح�شاب راك جولد. 

العميل  يلتزم  جولد،  راك  ح�شاب  فتح  2-2  قبل   

اأن  اأو  جاري  ح�شاب  اأو  توفري  ح�شاب  بفتح 

اأو  توفري  ح�شاب  ذلك  من  بدل  يخ�ش�ص 

ح�شاب جاري قائم بالفعل لدى البنك )يُ�شار 

املخ�ش�ص«(  »احل�شاب  با�شم  يلي  فيما  اإليه 

من اأجل ت�شهيل �شداد قيمة ال�رشاء وحت�شيل 

وامل�شاريف  الر�شوم  وخ�شم  البيع  اإيرادات 

يتعني  جولد.  راك  ح�شاب  على  ترتتب  التي 

بالتوقيع  واملفو�شون  احل�شاب  ا�شم  يكون  اأن 

املخ�ش�ص  باحل�شاب  اخلا�شة  التوقيع  و�رشوط 

متطابقة مع ح�شاب راك جولد. يجوز للبنك 

راك  ح�شاب  لفتح  العميل  طلب  يرف�ص  اأن 

جولد دون اأن يبدي اأي اأ�شباب متعلقة بذلك 

امتناعه  اأو  العميل  التي قد ت�شمل تقاع�ص 

عن اأو رف�شه فتح احل�شاب املخ�ش�ص. 

يفتحها  التي  امل�شرتكة  احل�شابات  حالة  2-3  يف   

واللتزامات  التفاقيات  العميل، تكون جميع 

وال�شلطات وال�شالحيات وامل�شوؤوليات الواردة 

للعميل  ملزمة  والأحكام  ال�رشوط  هذه  يف 

بالت�شامن والتكافل. 

2-4  يتعني اأن يكون عمر العميل الفرد )21( واحد   

وع�رشون عاما على الأقل حتى يفتح ح�شاب 

راك جولد.
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من  ي�شرتي  اأن  لآخر  حني  من  للعميل  3-1  يحق   

ح�شاب  مبقت�شى  الذهب  للبنك  يبيع  و/اأو 

الوقت  الذهب يف  واأي ر�شيد من  راك جولد. 

حتى  يباع  مل  ولكنه  العميل  ا�شرتاه  احلايل 

الآن يتعني قيده يف ح�شاب راك جولد باعتباره 

معه  التعامل  ويتعني  البنك  على  م�شتحقا 

مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام. 

3-2  ميثل الذهب املُقيد يف ح�شاب راك جولد فائدة   

خم�ش�شة  وغري  للتجزئة  قابلة  غري  بالذهب 

يحتفظ  و�شوف   999.9 قدرها  نقاء  وبدرجة 

اأي طرف ثالث با�شم  اأو  اأو وكالوؤه  بها البنك 

يحدد  خم�ش�شة.  غري  ناحية  على  البنك 

بالدرهم  ال�شائد  البيع/ال�رشاء  �شعر  البنك 

التقديرية  البنك  �شلطة  على  بناء  الإماراتي 

الأخذ  مع  ال�شاأن  هذا  يف  واملطلقة  املنفردة 

البنك  يري  التي  العوامل  جميع  العتبار  يف 

اأنها ذات �شلة مبا يف ذلك على �شبيل املثال 

ل�شوق  والعاملية  املحلية  الظروف  احل�رش  ل 

الأمريكي  الدولر  بني  ال�رشف  و�شعر  الذهب 

والدرهم الإماراتي ودرجة نقاء الذهب. 

�رشاء  اأمر  كل  به  يتم  الذي  املعرو�ص  3-3  ال�شعر   

يتعني اأن يكون �شعر البيع كما يعر�شه البنك 

جرام مرتي.  لكل  ال�رشاء  تعليمات  عند طرح 

وباملثل، ال�شعر املعرو�ص الذي يتم به كل اأمر 

بيع يتعني اأن يكون �شعر ال�رشاء كما يعر�شه 

جرام  لكل  البيع  تعليمات  طرح  عند  البنك 

مرتي. 

3-4  يتعني اأن يكون احلد الأدنى من كمية ال�رشاء   

الأولية الالزمة لفتح ح�شاب راك جولد جديد 

حني  من  البنك  يقرها  التي  الكمية  مبقدار 

لآخر. ويتعني اأن تكون معامالت ال�رشاء/البيع 

يقرها  التي  واحلدود  الكمية  مبقدار  الالحقة 

ويخطر بها البنك من حني لآخر. 

البنك  من  الذهب  ي�شرتي  اأن  للعميل  3-5  ميكن   

البنك.  ال�شائد لدى  بال�شعر  اأو يبيعه للبنك 

هام�ص  بزيادة  حقه  يف  البنك  ويحتفظ 

ال�شعر  تقلب  مقدار  زيادة  حالة  يف  الر�شوم 

يف �شوق الذهب ول يتحمل البنك امل�شوؤولية 

بالتزاماته  الوفاء  تاأخري يف  اأو  تقاع�ص  اأي  عن 

اأ�شباب  لأي  والأحكام  ال�رشوط  هذه  مبوجب 

خارجة عن �شيطرت البنك مبا يف ذلك العجز 

�شوق  الأ�شعار من  عرو�ص  احل�شول على  عن 

الذهب. 

بتعليمات   )1( اإما  �رشاء/بيع  اأمر  كل  3-6  يكون   

خطية يف فرع البنك وبال�شيغة التي يقرها 

البنك من حني لآخر ول يقبلها البنك اإل يف 

�شاعات  واأثناء  عمل  يوم  يف  الظروف  هذه 

مفتوحاً  البنك  يكون  عندما  العادية  العمل 

بتعليمات   )2( اأو  البنكية؛  املعامالت  لأداء 

اخليمة  راأ�ص  بنك  خدمات  عرب  اإلكرتونية 

وبال�شيغة  الإنرتنت  عرب  امل�رشفية  الوطني 

وي�شبح  لآخر.  حني  من  البنك  يقرها  التي 

ول رجعة فيه مبجرد  اأمر ال�رشاء/البيع نهائياً 

تعليمات  كانت  ومتى  البنك.  ي�شتلمه  اأن 

كانت  اأو  وا�شحة  غري  اأو  غام�شة  العميل 

تعليمات  جتاه �شحة  �شكوك  اأي  البنك  لدى 

األ  على  )العمالء(  العميل  يوافق  العميل، 

امتناعه  ب�شبب  اأي م�شوؤولية  البنك  يتحمل 

عن العمل مبقت�شى هذه التعليمات. 

يحق  التي  الذهب  لكمية  اأق�شى  احلد  3-7  ان   

ان  يجوز  ل  وقت  اأي  يف  يبيعها  اأن  للعميل 

و�شوف  جولد  راك  ح�شاب  ر�شيد  تتخطى 

التي  الأدنى من كمية الذهب  تخ�شع للحد 

يتعني وجودها يف ح�شاب راك جولد كما يقرها 

البنك من حني لآخر. 

يلتزم العميل مبا يلي:  8-3  

اأ(  �شداد كامل قيمة اأي كمية من الذهب    

البنك  وتفوي�ص  البنك  من  ا�شرتاها 

والتعهد  املخ�ش�ص  احل�شاب  بخ�شم 

لهذا  كافية  مبالغ  وجود  على  باحلفاظ 

الغر�ص. ول يكون البنك ملزما بتفعيل 

اأي اأمر من اأوامر ال�رشاء يف حال وجود ان 

املبالغ يف احل�شاب املخ�ش�ص غري كافية 

؛ و

ال�رشاء  اأوامر  من  اأمر  اأي  اأن  من  ب(  التاأكد    

مق�شور على الكمية الفعلية للذهب 

املوجود يف ح�شاب راك جولد. ويف حالة 

الذهب يف  من  كافية  غري  وجود كمية 

ح�شاب راك جولد، يحق للبنك اأن يرف�ص 

تنفيذ اأمر البيع اأو ينفذ هذا الأمر مبقدار 

املتوفرة بعد  الذهب  لقيمة  اأقل م�شاوٍ 

خ�شم تكاليف تنفيذ اأمر البيع. 

3-9  يتعني على البنك اإيداع اأرباح اأي اأمر من اأوامر   

البيع يف احل�شاب املخ�ش�ص اأو اأي ح�شاب اأخر 

تقديره  )وفق  البنك  ويقبله  العميل  يحدده 

املطلق( يف نف�ص يوم العمل الذي يتم اإجراء 

عملية البيع فيه.

3-10  يُعفى البنك من التزاماته جتاه ا�شتكمال اأي   

اإعفاًء  اأو ال�رشاء  معاملة من معامالت البيع 

من  الذهب  �رشاء  يتم  عندما  وقاطعا  تاما 

العميل اأو بيعه اإليه وتظهر هذه املعاملة يف 

ح�شاب راك جولد و احل�شاب املخ�ش�ص. 

3-11  يقت�رش ت�شغيل ح�شاب راك جولد على �رشاء   

خالل  من  والعميل  البنك  بني  الذهب  وبيع 

اأي ذهب  ح�شاب راك جولد. ول يجوز ت�شليم 

ح�شاب  يف  اإيداعه  اأجل  من  للبنك  عيني 

اإيداع من هذا  اأي  البنك  راك جولد ول يقبل 

من  الذهب  حتويل  للعميل  ويجوز  القبيل. 

راك  اإىل ح�شاب  به  اخلا�ص  راك جولد  ح�شاب 

جولد خا�ص باأي عميل اآخر من عمالء البنك. 

اأو اأي  ويحظر حتويل الذهب اإىل اأي طرف اخر 

بنك اآخر. 

3-12  ل ي�شدر البنك بطاقة خ�شم / �رشف اآيل ول   

دفرت �شيكات حل�شاب راك جولد.

3-13  يجوز للبنك اأن يجمع اأو ي�شم ذهب من ذهب   

اأينما وكيفما  به  و/اأو يحتفظ  اآخرين  عمالء 

يرتاءى للبنك. 

اإجراء تعديالت على ح�شاب راك  3-14  يحق للبنك   

جولد يف حال اإيداع اأي مبلغ عن طريق اخلطاأ 

البنك  ي�شتلم  واإن مل  راك جولد.  يف ح�شاب 

مفردات  على  العميل  من  خطياً  اعرتا�شاً 

يوماً  ع�رشة  خم�شة  خالل  احل�شاب  ك�شف 

)15( من تاريخ ك�شف احل�شاب، يُعد قبول من 

العميل ب�شحة ودقة مفردات ك�شف احل�شاب 

وحمتوياته.

العميل  ح�شاب  ك�شوف  بتزويد  البنك  3-15  يقوم   

مل  وما  عليها.  املتفق  الزمنية  الفرتات  يف 

عن  بالتوقف  خطياً  البنك  العميل  يوجه 

يف  البنك  ي�شتمر  �شوف  املرا�شالت،  جميع 

اإىل  والإخطارات  احل�شاب  ك�شوف  اإر�شال 

الذي  التفوي�ص  يف  حمدد  هو  كما  العميل 

بتقيده  البنك  يقوم  و  للبنك  العميل  قدمه 

لهذه  م�شتلماً  العميل  ويُعد  �شجالته  يف 

العميل  على  وينبغي  والإخطارات.  الك�شوف 

يف  الواردة  املعامالت  من  بعناية  التحقق 

ك�شف احل�شاب وعليه اأن يخطر البنك خطياً 

ع�رشة  خلل يف غ�شون خم�شة  اأو  باأي خطاأ 

يوم )15( من تاريخ اإر�شال ك�شف احل�شاب اإىل 

�شجالت  املُقيد يف  للتفوي�ص  العميل طبقاً 

من  اإخطار  اأي  ورود  عدم  حالة  ويف  البنك. 

�شحيحاً  احل�شاب  ك�شف  يُعد  العميل، 

على  ذلك  بعد  العرتا�ص  للعميل  يجوز  ول 

العميل  ي�شتلم  مل  واإن  الك�شف.  هذا  مثل 

ك�شف احل�شاب عن اأي فرتة من الفرتات، تقع 

احل�شول  طلب  يف  العميل  على  امل�شوؤولية 

غ�شون  يف  البنك  من  احل�شاب  ك�شف  على 

تاريخ  من  اعتباراً   )15( يوماً  ع�رشة  خم�شة 

اأي  ويكون  املعتاد.  الك�شف  هذا  اإر�شال 

للعميل  وملزماً  وباتاً  نهائياً  ح�شاب  ك�شف 

لكافة الأغرا�ص اأميا كانت مبا يف ذلك لأغرا�ص 

الإجراءات القانونية. 

ا�ستالم الذهب العيني   .4

4-1.  يجوز للعميل يف اأي وقت اأن يطلب من البنك   

حتويل كل اأو بع�ص من ذهب العميل املوجود 

يف ح�شاب راك جولد اإىل ذهب عيني لال�شتالم 

تقدمي  ويتعني  البنك.  يحدده  الذي  الفرع  من 

التي  البنك  فروع  اأي من  ال�شتالم يف  طلب 

هذا  اأجل  من  خ�شي�شا  البنك  يحددها 

الغر�ص. 

4-2.  يحتفظ البنك بحقه يف رف�ص طلب ا�شتالم   

الذهب ولي�ص ملزماً باأن يخ�ش�ص و/اأو يحدد/

ي�شلم اأي من الذهب امل�شرتى يف �شكل عيني.

الذهب  با�شتالم  العميل  طلب  يُعد  4-3.  ل   

�شحيحاً اإل اإذا كان ح�شاب راك جولد يحتوي 

على ذهب يكفي طلب العميل واحلد الأدنى 

الذهب  كمية  من  الأق�شى  احلد  يتجاوز  ول 

التي يقررها البنك من حني لآخر. عند ا�شتالم 

هذا  ي�شبح  الذهب  ا�شتالم  طلب  البنك 

الطلب باتا ول رجعة فيه. 

4-4.  ل يتحمل البنك امل�شوؤولية اأو امل�شائلة عن اأي   

تاأخري يف ال�شتالم نتيجة لأ�شباب لي�ص للبنك 

يد فيها ومنها على �شبيل املثال دون احل�رش 

الأ�شباب الواردة يف البند 13. 

جميع  يف  الذهب  ا�شتالم  يتم  اأن  4-5.  ينبغي   

بالقانون  التزاما  �شبائك  �شكل  يف  الأوقات 

يتعلق  ما  يف  الدولية  والقواعد  به  املعمول 

با�شتالم جيد للذهب ودرجة نقائه مبا يف ذلك 

�شكل �شبائك ال�شتالم اجليد يف لندن اأو دبي 

توفره يف  مراعاة  مع  متاح،  اآخر  �شكل  اأي  اأو 

جميع احلالت عند تقدمي طلب ال�شتالم.

العميل  طلب  تنفيذ  اإىل  البنك  4-6.  ي�شعى   

كي  العيني  الذهب  وتوفري  الذهب  با�شتالم 

الذي تقدم  العمل  يوم  العميل يف  ي�شتلمه 

األ  ينبغي  الذي  الطلب  بهذا  العميل  فيه 

تاريخ  من   )4( عمل  اأيام  اأربعة  قبل  يكون 

ال�شالح.  ال�شتالم  لطلب  البنك  ا�شتالم 

الذهب  توفر  عن  العميل  البنك  ويخطر 

العيني لال�شتالم.

4-7.  ل يقع على البنك اأي التزام حتت اأي ظرف من   

الظروف بتنفيذ اأي طلب يقدمه العميل من 

 )1( للبنك  تراءى  اإن  الذهب  ا�شتالم  طلبات 

اأن هذا ال�شتالم من �شاأنه اأن يدفع البنك اأو 

اأي من وكالئه اإىل خمالفة اأي قانون معمول 

لوائح يخ�شع  اأو  اأو نظام  اأمر ق�شائي  اأو  به 

لها البنك اأو وكالئه اأو )2( اأن التكاليف التي 

يتكبدها البنك اأو وكالوؤه من اأجل تنفيذ هذا 

ال�شتالم باهظة واأن البنك ل ميتلك اأي تاأكيد 

عن  البنك  يعو�ص  �شوف  العميل  باأن  ُمر�ٍص 

ل ميكن حتقيق  اأنه   )3( اأو  ال�شتالم  تكاليف 

من  �شبب  لأي  عملياً  حتقيقاً  ال�شتالم 

الأ�شباب.

يف  بحقه  يحتفظ  البنك  باأن  العميل  4-8.  يقر   

ل  الذي  الذهب  على  تخزين  ر�شوم  فر�ص 

 )30( ثالثون  غ�شون  يف  العميل  ي�شتلمه 

الذهب  بتوفر  العميل  اإخطار  تاريخ  من  يوم 

لال�شتالم )»تاريخ ال�شتالم النهائي«(

4-9.  ل يتم تنفيذ اأي طلب ا�شتالم يقدمه العميل   

حتى ي�شدد العميل كافة تكاليف ال�شتالم 

التي يتحملها البنك مبا يف ذلك على �شبيل 

ال�شحن  و/اأو  ال�رشائب  احل�رش  دون  من  املثال 

و/اأو  ال�شنع  و/اأو  املناولة  و/اأو  التاأمني  و/اأو 

التغليف و/اأو اأي ر�شوم تخزين متاأخرة.

وتنقطع  منفذاً  ال�شتالم  طلب  4-10.  يعترب   

اخلا�ص  العيني  الذهب  عن  البنك  م�شوؤولية 

بالعميل عندما ي�شلم البنك الذهب العيني 

كان  اإن  املفو�ص  مندوبه  اأو  العميل  اإىل 

�شجالت  )وفق  اعتباريًة  �شخ�شيًة  العميل 

املفو�ص  مندوبه  اأو  العميل  يقوم  و  البنك( 

بالتوقيع على اإي�شال ا�شتالم الذهب العيني. 

اأي ظرف من الظروف  البنك يف  ول يحتفظ 

بعد  عليه  اأميناً  ب�شفته  العيني  بالذهب 

تاريخ ال�شتالم النهائي ول يقدم البنك مثل 

هذه اخلدمات.

4-11.  اإن تقاع�ص العميل عن ا�شتالم الذهب العيني   

للبنك  يجوز  النهائي،  ال�شتالم  تاريخ  بحلول 

ويفو�ص العميل البنك تفوي�شاً ل رجعة فيه 

يف اأن يبيع الذهب العيني املوجود يف حوزته 

اإخطار  اأي  دون  النهائي  ال�شتالم  تاريخ  بعد 

ال�رشوط  ومبوجب  العميل  اإىل  يوجه  م�شبق 

اأرباح  اإيداع  ويتم  البنك  يراها  التي  والأحكام 

الحتفاظ  تكاليف  ح�شم  بعد  البيع  هذا 

بالذهب وبيعه اإىل احل�شاب املخ�ش�ص. ويلتزم 

بالذهب  الحتفاظ  تكاليف  ب�شداد  العميل 

على  ومنها  البنك  يتحملها  التي  وبيعه 

و/او  ال�رشائب  احل�رش  دون  من  املثال  �شبيل 

واأي ر�شوم  املناولة  التاأمني و/او  ال�شحن و/او 

وبال  ب�رشاحة  العميل  ويوافق  متاأخرة.  تخزين 

رجعة على اأن قرار البنك وتقديره فيما يتعلق 

العيني  الذهب  بيع  و�رشوط  و�شعر  بتوقيت 

الطعن  للعميل  وبات ول يحق  وملزم  نهائي 

فيه باأي وجه من الوجوه مهما كانت. 

4-12.  ل يحق اإل للعميل اأو مندوبه املفو�ص اإن كان   

بطلب  التقدم  اعتبارية  �شخ�شية  العميل 

تقدمي  عليه  ويتعني  العيني  الذهب  ا�شتالم 

املفو�ص حني  املندوب  اأو  العميل  هوية  اإثبات 

يطلب بذلك البنك ويتعني عليه اللتزام باأي 

متطلبات اأخرى يراها البنك �رشورية. 

الذهب  ا�شتالم  اإجراء  تعديل  للبنك  4-13.  يجوز   

ا�شتالم  على  اإ�شافية  اإجراءات  اأي  فر�ص  اأو 

الذهب كلما راأى البنك ذلك منا�شباً بني احلني 

والآخر. ويخطر البنك العميل باإلغاء اأو تعديل 

اأو اإ�شافة اأي اإجراءات على الفور طبقاً للبند 

رقم 14 من هذه ال�رشوط والأحكام اأو مبوجب 

تن�ص  التي  الإخطار  �شيغ  من  �شيغة  اأي 
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املخ�ش�ص  احل�شاب  واأحكام  �رشوط  عليها 

الإ�شافة  اأو  التعديل  اأو  الإلغاء  هذا  ويدخل 

حيز التنفيذ عند ا�شتالم الخطار مبا�رشة )ما 

مل ين�ص على خالف ذلك(.
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  ينفذ البنك اأي من الأوامر الدائمة نيابة عن العميل 

فيما يتعلق بح�شاب راك جولد عندما ي�شتلم البنك 

من العميل اأمراً )اأوامر( خطياً موقعاً ح�شب الأ�شول 

دون احلاجة اإىل اأمر اآخر من العميل اأو اإخطار م�شبق 

للعميل باتخاذ اإجراء معني يف تاريخ معني ب�شاأن �رشاء 

الذهب اأو اأي اإجراء اآخر ب�شفته اإجراء حمدد م�شبقاً 

اأوامر العميل  من العميل. ول يتم العمل مبقت�شى 

من  خالية  كافية  اأموال  وجود  حالة  يف  اإل  الدائمة 

الأعباء يف احل�شاب املخ�ش�ص يف التواريخ املحددة. 

غلق ح�ساب راك جولد   .6

باأن  جولد  راك  ح�شاب  اإغالق  للعميل  6-1.  يجوز   

ير�شل اإىل البنك اإخطاراً خطياً م�شبقاً مدته 

يوافق  اأن  وللبنك  يوم.   )15( ع�رشة  خم�شة 

على اإغالق ح�شاب راك جولد بناًء على طلب 

العميل ب�رشط التزام العميل بالأمور التالية: 

ا.  يتعني اأن يتم تقدمي طلب اإغالق احل�شاب    

بال�شيغة املعمول بها لدى البنك. 

املبا�رشة/غري  الذمم  جميع  ب.  ت�شوية/�شداد    

واملتعلقة  للبنك  امل�شتحقة  املبا�رشة 

بح�شاب راك جولد. 

ج.  يتعني اأن يتم تقدمي طلب اإغالق احل�شاب    

من  الأ�شول  ح�شب  يوقع  واأن  خطياً 

العميل لدى اأي فرع من فروع البنك. 

6-2.  ومع ذلك يجوز للبنك فور �شدور اأمر ق�شائي   

اإداري اأو خالف ذلك اأن يغلق اأو يجمد اأو  اأو  

جولد  راك  بح�شاب  اخلا�شة  املعامالت  يعلق 

اأو  العميل  اإىل  اإخطار  اإر�شال  اإىل  احلاجة  دون 

اأي  خمالفة  عن  امل�شوؤولية  يتحمل  اأن  دون 

التزام يقع عليه جتاه العميل. 

6-3.  يجوز للبنك وفق تقديره ودون ذكر الأ�شباب اأن   

يغلق ح�شاب راك جولد باأن ير�شل اإىل العميل 

اإخطاراً خطياً بذلك. 

بعد  اإل  جولد  راك  ح�شاب  البنك  يغلق  6-4.  ل   

للبنك  امل�شتحقة  الأموال  جميع  اقتطاع 

عند اإغالق ح�شاب راك جولد. ويف حالة وجود 

العميل  يقر  جولد،  راك  ح�شاب  ذهب يف  اأي 

ويفو�ص  والأحكام  ال�رشوط  هذه  مبوجب 

البنك يف بيع الذهب املذكور كيفما ومبوجب 

ويتم  للبنك.  ترتاءى  التي  والأحكام  ال�رشوط 

احل�شاب  يف  البيع  عملية  اأرباح  �شايف  اإيداع 

املخ�ش�ص اأو يف اأي ح�شاب اآخر ميلكه العميل 

العميل  ويوافق  املطلق.  البنك  لتقدير  طبقا 

ب�رشاحة وبال رجعة على اأن قرار وتقدير البنك 

بيع  و�رشوط  و�شعر  بتوقيت  يتعلق  فيما 

للعميل  يحق  ول  وبات  وملزم  نهائي  الذهب 

الطعن فيه باأي وجه من الوجوه مهما كانت.

ر�سوم البنك   .7

الر�شوم  جميع  �شداد  على  العميل  7-1.  يوافق   

جولد  راك  بح�شاب  تتعلق  التي  وامل�شاريف 

قد  والتي  لآخر  حني  من  البنك  يقررها  كما 

تتغري طبقاً لتقدير البنك املطلق والتي تكون 

يف  املتوفر  والر�شوم  اخلدمة  دليل  يف  واردة 

البنك  البنك وعلى موقع  كل فرع من فروع 
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7-2.  يتم حت�شيل ر�شوم حتويل عن كل عملية من   

عمليات حتويل الذهب املوجود يف ح�شاب راك 

الر�شوم  البنك  ويحدد  اإىل ذهب عيني.  جولد 

املفرو�شة عند اإمتام املعاملة. 

7-3.  يلتزم العميل بالتاأكد من وجود اأموال كافية   

الأوقات  جميع  يف  املخ�ش�ص  احل�شاب  يف 

امل�شتحقة  املبالغ  بخ�شم  البنك  ويفو�ص 

للبنك من احل�شاب يف اأي وقت. 

جميع  �شداد  عن  امل�شوؤولية  العميل  7-4.  يتحمل   

وامل�رشوفات  وامل�شاريف  والر�شوم  التكاليف 

على �شبيل املثال و دون احل�رش  )مبا يف ذلك – 

– امل�شاريف القانونية( التي تتعلق اأو تت�شل 
من  البنك  يحددها  كما  جولد  راك  بح�شاب 

دون  املثال  �شبيل  على  ذلك  مبا يف  لآخر  حني 

احل�رش: 

اأ.  اإنفاذ اأو حفظ اأي حق من حقوق البنك    

احل�شاب  و/اأو  جولد  راك  مبوجب ح�شاب 

املخ�ش�ص له؛ 

الأوامر  من  اأي  وتنفيذ  وتعديل  ب.  قيد    

الدائمة؛ 

ج.  تكاليف ال�شتالم اأو الحتفاظ اأو البيع    

التي يتحملها البنك اأو وكالوؤه اأو غريهم 

مبا يف ذلك على �شبيل املثال دون احل�رش 

التاأمني و/ و/اأو  ال�شحن  و/اأو  ال�رشائب 

اأو املناولة و/اأو ال�شنع اأو التغليف و/اأو 

ر�شوم التخزين املتاأخرة؛ و/اأو 

دليل اخلدمة  ورد خالف ذلك يف  د.  كل ما    

والر�شوم.

7-5.  يلتزم العميل بدفع ال�رشائب املفرو�شة على   

اأي من الب�شائع واخلدمات اأو ال�رشائب الأخرى 

اأن  على  القانون  على  ين�ص  التي  الر�شوم  اأو 

يتم يدفعها ل اأي هيئة اأو �شلطة داخل دولة 

اخت�شا�ص  اأي  اأو  املتحدة  العربية  الإمارات 

يتعلق  فيما  البنك  حتملها  اآخر  ق�شائي 

اأجراها  التي  واملعامالت  جولد  راك  بح�شاب 

العميل فيما يتعلق بح�شاب راك جولد. 

�رشائب  اأي  بدفع  ويلتزم  العميل  7-6.  يتحمل   

على ال�شلع واخلدمات اأو غريها من ال�رشائب 

يتعلق  فيما  البنك  يتحملها  التي  والر�شوم 

اأو  �شلع  واأي  جولد  راك  ح�شاب  با�شتخدام 

البنك مبوجب ح�شاب  اأخرى يقدمها  خدمات 

اإىل  البنك  ا�شطرار  حالة  ويف  جولد  راك 

العميل  يلتزم  العميل  عن  نيابة  ال�شداد 

بتعوي�ص البنك عن تلك املبالغ املدفوعة. 

اإقرار العميل   .8

يقر العميل ويوافق ب�رشاحة على ما يلي:   .1-8  

ح�شاب راك جولد:  اأ.    

1.  ل ميثل وديعة من الأموال ول يقدم     

ربحاً ول فائدة؛

اأو رهن  اأن يخ�شع لأي رهن  2.  ل ميكن     

يخ�شع  اأن  اأو  عقاري  رهن  اأو  حيازي 

اآخر  �شكل  اأي  و/اأو  امتياز  لأي 

ال�شمانات  اأو  الأعباء  اأ�شكال  من 

با�شتثناء ما اأن�شئ مل�شلحة البنك؛ 

و

الإمارات  دولة  لقوانني  3.  يخ�شع     

ذلك  يف  مبا  املتحدة  العربية 

التعليمات والتعميمات والإخطارات 

الإمارات  م�رشف  عن  ال�شادرة 

ويتعني  املركزي  املتحدة  العربية 

التزامه  من  التحقق  العميل  على 

التعليمات  بهذه  الأوقات  يف جميع 

واأي  والإخطارات  والتعميمات 

اأخرى  قوانني  واأي  عليها  تعديالت 

ولوائح معمول بها يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة. 

ب.  بانه ل يحق له ا�شتالم الذهب العيني    

يف الإمارات العربية املتحدة اأو غريها ما 

مل يقدم طلب ا�شتالم طبقا للبند رقم 

4؛ 

الكاملة  القانونية  بالأهلية  يتمتع  ج.  بانه    

واحلقوق و�شلطة و�شالحية الدخول يف 

معامالت �رشاء وبيع الذهب؛ و

البنك:  د.    

م�شوؤولية  يتحمل  اأو  يلتزم  1.  ل     

اأي  توزيع  و/اأو  حتديد  اأو  تخ�شي�ص 

ح�شاب  و/اأو  للعميل  عيني  ذهب 

اأي  يف  للعميل  يحق  ول  جولد  راك 

وقت من الأوقات املطالبة و/اأو طلب 

التخ�شي�ص اأو التحديد و/اأو التوزيع؛ 

للعميل  اأمينا  اأو  موؤمتناً  يعترب  2.  ل     

الذهب  من  جزء  باأي  يتعلق  فيما 

البنك  ذمة  امل�شتحق يف  بكامله  اأو 

للعميل يف الوقت احلا�رش يف ح�شاب 

راك جولد؛ و 

3.  يجوز له يف اأي وقت من الأوقات وفق     

تقديره اأن يعلق ت�شغيل ح�شاب راك 

اإىل  اإخطار م�شبق  اإر�شال  جولد دون 

ما  اأيا  اأ�شباب  اأي  ذكر  ودون  العميل 

كانت اذا �شك البنك ان ح�شاب راك 

تخالف  لأغرا�ص  ي�شتخدم  جولد 

القانون من اأي وجه.

التعوي�ص وحدود امل�سوؤولية   .9

9-1.  يوافق العميل مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام   

ذمته  ويربئ  تاماً  تعوي�شاً  البنك  ويعو�ص 

اأي  من  ووكالءه  وموظفيه  وم�شوؤوليه 

اأو  تهمة  اأو  خ�شارة  اأو  اأ�رشار  اأو  م�شوؤولية 

اأو م�شاريف )مبا  اإجراءات قانونية  اأو  مطالبة 

اأو تكاليف قد  القانونية(  يف ذلك امل�شاريف 

يتحملها البنك اأو يدفعها اأو يتكبدها نتيجة 

عن: 

موظفيه  اأو  م�شوؤوليه  اأو  البنك  اأ.  عمل    

اأو وكالئه مبقت�شى اأوامر العميل مبا يف 

ذلك اأي اأمر دائم اأو التاأخر يف اأو المتناع 

اأي  اأو  الأوامر  عن العمل مبقت�شى هذه 

العميل  عن  �شدرت  اأنها  يُعتقد  اأوامر 

عن  ت�شدر  مل  اأنها  يظن  البنك  اأن  اأو 

العميل اأو ل�شاحله اأو باأي طريقة تت�شل 

بح�شاب راك جولد طبقاً لهذه ال�رشوط 

والأحكام. 

ب.  اإنفاذ هذه ال�رشوط والأحكام وا�شرتداد اأي    

مبالغ م�شتحقة للبنك اأو حتملها البنك 

يف اأي اإجراءات قانونية من اأي نوع؛

ج.  فر�ص اأي �رشائب مبوجب قوانني ال�رشائب    

اأو لوائح اأي دولة لها اخت�شا�ص ق�شائي 

يف هذا ال�شاأن اأو 

التزاماته مبوجب  اأداء  اأو  د.  ممار�شة حقوقه    

هذه ال�رشوط والأحكام.

عن  امل�شائلة  اأو  امل�شوؤولية  البنك  يتحمل  9-2.  ل   

اأي خ�شارة، اإن وجدت، يف بيع الذهب العيني 

يوؤدي  اأو  حقه  ميار�ص  عندما  بالعميل  اخلا�ص 

اأو  والأحكام  ال�رشوط  هذه  مبوجب  التزاماته 

اأي خ�شارة اأو اإهالك يف قيمة الذهب العيني 

تن�شاأ من اأو تتعلق باأي �شبب مهما كان مبا يف 

ذلك – على �شبيل املثال دون احل�رش – التقلب 

�شعر  اأي  يف  التقلب  و/اأو  الذهب  �شعر  يف 

�رشف معمول به. 
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حق  اأي  اأو  اآخر  عام  حجز  اأي  اإىل  10-1  بالإ�شافة   

للبنك  يجوز  البنك،  حق  من  قانوين  تدبري  اأو 

اأو  اإخطار  -دون  لآخر  حني  ومن  وقت  اأي  يف 

طلب- �شم و/اأو جمع كل اأو اأي من ح�شاب 

راك جولد اخلا�ص بالعميل والتزامات )يف كل 

حالة وباأي عملة( لدى البنك يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة �شواء كان منفرداً اأو م�شرتكاً 

من  القيمة  مقا�شة  اأو  اآخر  �شخ�ص  اأي  مع 

بقدر  جولد  راك  ح�شاب  املتبقي يف  الر�شيد 

)باأي عملة(  التزامات العميل  باأي من  الوفاء 

العربية املتحدة  البنك يف دولة الإمارات  جتاه 

فعلي  �شواء  �شامناً  اأو  موكالً  ب�شفته 

اأو  منفردا  اإ�شايف،  اأو  ابتدائي  م�رشوط،  اأو 

للبنك  ويجوز  اآخر.  �شخ�ص  اأي  مع  مت�شامناً 

اأو ذي عالقة  اأي حتويل عمالت �رشوري  تنفيذ 

البنك يف  لدى  ال�شائد  ال�رشف  ل�شعر  طبقاً 

ذلك الوقت. 

10-2  يجوز للبنك يف اأي وقت ودون اإخطار العميل   

العميل  موافقة  على  يح�شل  اأن  ودون 

املوجود  الذهب  يبيع  باأن  اإقراره  اأو  امل�شبقة 

اأي جزء منه كيفما  اأو  يف ح�شاب راك جولد 

ومبوجب ال�رشوط والأحكام التي ترتاءى للبنك 

 )1-10( البند  يف  الواردة  الأغرا�ص  اأجل  من 

وت�شتخدم اأرباح اأي عملية من عمليات البيع 

يف اأو من اأجل �شداد اأي اأموال م�شتحقة يف 

وبال  ب�رشاحة  العميل  ويوافق  العميل.  ذمة 

رجعة على اأن قرار وتقدير البنك فيما يتعلق 

نهائي  الذهب  بيع  و�رشوط  و�شعر  بتوقيت 

وملزم وبات ول يحق للعميل الطعن فيه باأي 

وجه من الوجوه مهما كانت. 

11.  حق البنك يف جتميد ح�ساب راك جولد باعتباره 

ً �سمانا

يوافق  به،  الإخالل  ودون   10 رقم  البند  اإىل    بالإ�شافة 

العميل على حق البنك ويفو�شه تفوي�شاً ل رجعة 

فيه يف احتجاز و/اأو وقف، من حني لآخر دون معرفة 

يف  الذهب  قدرمن  منه،  اإذن  اأو  امل�شبقة  العميل 

منا�شباً  ذلك  البنك  يرى  ما  بقدر  جولد  راك  ح�شاب 

وبتقديره املنفرد واملطلق باعتبار هذا القدر املحتجز اأو 

املوقوف �شمانا لدفع اأي من الأموال و/اأو اللتزامات 

اأو  ح�شاب  اأي  يف  للبنك  العميل  على  امل�شتحقة 

ح�شابات اأخرى مهما كانت )�شواء كان ح�شاب فعلي 

العميل  تقاع�ص  اإن  فردي(  اأو  م�شرتك  اأو  معلق  اأو 

به عند  للبنك ومل يوف  اأي مبلغ م�شتحق  دفع  عن 

اأو توجيه  اأمر  البنك بدفع ذلك و/اأو مبوجب  مطالبة 

ق�شائي ملزم للبنك. 
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  يحق للبنك دون اللتزام بتوجيه اأي اإخطار م�شبق اإىل 

العميل وبتقديره املنفرد اأن يتنازل عن كل اأو جزء من 

حقوقه والتزاماته مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام. ول 

يجوز التنازل عن اأي جزء من اأو جميع التزامات العميل 

حقوقه  وكذلك  والأحكام  ال�رشوط  هذه  مبوجب 

يف  الواردة  الذهب  من  ومكا�شبه  وفوائده  وملكيته 

هذه ال�رشوط والأحكام دون احل�شول على اإذن خطي 

م�شبق من البنك. 
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  بغ�ص النظر عن اأي اأحكام خالف ذلك و/اأو اأي واجب 

اأو التزام �شمني اأو �رشيح يقع على البنك، من املتفق 

حق  والأحكام  ال�رشوط  هذه  مبوجب  ب�رشاحة  عليه 

البنك يف رف�ص اأي تعليمات ب�شاأن بيع اأو �رشاء الذهب 

عمليات  وجتميد  لآخر  حني  من  �شعر  اأي  عر�ص  و/اأو 

ح�شاب راك جولد يف حالة عدم توفر �شجالت العميل 

عن  العجز  حالة  يف  اأو  اخلدمات  و/اأو  البنك  لدى 

اأو اخلدمات  اأو احل�شابات  الو�شول اإىل هذه ال�شجالت 

اأو  اإ�رشابات  اأو  طبيعية  كارثة  اأو  قاهرة  قوة  نتيجة 

اأو  الآيل  احلا�شب  اأجهزة  تعطل  اأو  �شناعية  اأو�شاع 

التخريب اأو اأي �شبب اآخر. 
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ذلك،  غري  على  والأحكام  ال�رشوط  هذه  تن�ص  مل    ما 

يعترب البنك بانه قد ترباأ عن اي م�شوؤولية فيما يخ�ص 

م�شتندات  اأي  و/اأو  تعميم  و/اأو  طلب  اأي  ار�شال 

والأحكام  ال�رشوط  هذه  مبوجب  اخرى  مرا�شالت  و 

�شاحب  با�شم  ار�شاله  خالل  من  املعتاد  ال�شياق  يف 

ال�شعارات  عن طريق  او  العميل  عنوان  اىل  احل�شاب 

الر�شائل  خدمات  با�شتخدام  اخللوية  امل�رشفية 

يخ�ص  الذي  اجلوال  لهاتف  �ص.م.�ص(   ( الق�شرية 

الربيد  عنوان  اىل  اللكرتوين  الربيد  عرب  اأو  العميل 

اخرى  و�شيلة  اأي  او  العميل  يخ�ص  الذي  اللكرتوين 

لتقديره  وفقا  البنك  يحددها  قد  التي  لالت�شال 

�شوف  الطريقة  بهذه  ير�شل  ات�شال  اأي  ان  املطلق. 

او  العنوان  اإىل  ير�شل  باللغة الجنليزية و�شوف  يكون 

املحددة  اللكرتوين  الربيد  او عنوان  اجلوال  رقم هاتف 

ب�شجالت البنك و �شيعترب انه قد مت تلقيه من قبل 

العميل يف تاريخ ار�شاله من قبل البنك. 
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والأحكام  ال�رشوط  هذه  قراأ  قد  العميل  ان    ويعترب 

وفهمها ووافق على اأن يلتزم بها. ويجوز للبنك يف اأي 

وقت تغيري اأو اإ�شافة اأو تعديل اأو اإلغاء اأو تكميل اأي 

من هذه ال�رشوط والأحكام اأو جميعها. و�شوف يُخطر 

البنك جميع العمالء خطياً باأي تغيري/تعديل يف هذه 

ال�رشوط والأحكام على اأن ت�رشي هذه التعديالت من 

ذلك  ومع  التغيري.  بهذا  العمالء  جميع  اإخطار  تاريخ 

ا�شتلم  �شواء  للعميل  ملزمة  التغيريات  هذه  تعترب 

اأو  اإخطاراً حمدداً بهذه التعديالت  العميل �شخ�شياً 

ان مل يتم ا�شتالمه. 
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  تخ�شع هذه ال�رشوط والأحكام لقانون دولة الإمارات 

العربية املتحدة كما هو مطبق يف اإمارة راأ�ص اخليمة. 

نزاع  اأي  يف  بالف�شل  اخليمة  راأ�ص  حماكم  وتخت�ص 

ال�رشوط  هذه  عن  اأو  جولد  راك  ح�شاب  عن  ين�شاأ 

والأحكام �رشيطة اأن يجوز للبنك، بتقديره املطلق، اأن 

اآخر  اأي اخت�شا�ص ق�شائي  يقيم دعوى ق�شائية يف 

يقع يف نطاق اإقامة العميل اأو نطاق اأ�شوله اأو جتارته 

داخل اأو خارج دولة الإمارات العربية املتحدة.


