�رشوط و�أحكام ح�ساب راك جولد
ت�رسي هذه ال�رشوط والأحكام على ح�ساب ذهب (ي�شار
�إليه فيما يلي با�سم «ح�ساب راك جولد» والذي ميكن
�أن يطلق عليه ح�سبما ين�ص عليه البنك من حني لآخر)
املفتوح لدى بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش .م .ع) (ي ُ�شار
�إليه فيما يلي با�سم «البنك») .وي ُعد توقيع (توقيعات)
العميل على الطلب قبوال منه بهذه ال�رشوط والأحكام
كما يتم تعديلها من حني لآخر كما ي ُعد العميل ملزما ً
بهذه ال�رشوط والأحكام فيما يتعلق بح�ساب راك جولد.
وت�رسي ال�رشوط والأحكام التي حتكم احل�ساب املخ�ص�ص
لدى البنك �إال �إذا تعار�ضت مع ال�رشوط والأحكام الواردة
هنا ويف تلك احلالة ت ُطبق ال�رشوط والأحكام الواردة هنا.
العناوين الواردة يف هذه ال�رشوط والأحكام قد ذ ُكرت
للتي�سري وال ي�ؤخذ بها عند تف�سري هذه ال�رشوط والأحكام.
وما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك ،الإ�شارة �إىل املفرد ت�شمل
اجلمع والعك�س �صحيح والإ�شارة �إىل املذكر ت�شمل امل�ؤنث
واملحايد والعك�س �صحيح .ويف حالة االختالف �أو الت�ضارب
�أو اللب�س �أو التعار�ض بني الن�ص الإجنليزي و�أي ن�سخة �أخرى
بغري اللغة الإجنليزية من هذه ال�رشوط والأحكام يُ�ؤخذ
بالن�سخة الإجنليزية.
 .1التعريفات
	ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك ،يكون للم�صطلحات
والتعبريات التالية املعاين املذكورة �أدناه:
	«الدرهم» يعني الدرهم الإماراتي العملة الر�سمية
لدولة الإمارات العربية املتحدة.
	«الطلب» يعني الطلب الورقي �أو الطلب الذي
يقدمه العميل عرب خدمات بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
امل�رصفية عرب الإنرتنت من �أجل فتح ح�ساب راك جولد.
	«يوم العمل» يعني �أي يوم (عدا يوم اجلمعة �أو
ال�سبت) يفتح البنك فيه �أبوابه للعمل �أمام اجلمهور
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
	«العميل» يعني وي�شمل �أي (� )1شخ�ص �أو عدة
�أ�شخا�ص فتحوا ويديرون جمتمعني �أو منفردين
ح�ساب راك جولد لدى البنك با�سمه/ب�أ�سمائهم
كما هو مو�ضح يف الطلب � ,أو �أي وكيل عن العميل
مبوجب وكالة قانونية؛ �أو (� )2أي �رشكة ملكية فردية،
�أو �رشكة ت�ضامنية� ،أو �رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�أو �أي كيان قانوين �آخر مرخ�ص للعمل يف دولة
الإمارات العربية املتحدة �أو �أي �رشكة ذات م�س�ؤولية
حمدودة (�رشكة معفاة) مت ت�أ�سي�سها يف الإمارات
العربية املتحدة وفتحت وتدير ح�ساب راك جولد لدى
البنك با�سمها كما هو مو�ضح يف الطلب.
	«احل�ساب املخ�ص�ص» يعني ح�ساب التوفري �أو
احل�ساب اجلاري اخلا�ص بالعميل كما هو مو�ضح يف
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	«جرام مرتي» يعني اجلرام املرتي والذي �سيكون وحدة
الوزن املخ�ص�ص للذهب املوجود يف ح�ساب راك جولد.
	«خدمات بنك ر�أ�س اخليمة الوطني امل�رصفية
عرب الإنرتنت» تعني اخلدمات امل�رصفية التي يوفرها
البنك عرب �شبكة الإنرتنت.
	«ك�شف احل�ساب» يعني الك�شف الدوري الذي
ير�سله البنك للعميل والذي ي�شمل بيانات املعامالت
التي �أجراها العميل خالل فرتة معينة وي�شمل كذلك
اخل�صم من والإيداع يف ح�ساب راك جولد اخلا�ص
بالعميل.
«الدولة» تعني دولة الإمارات العربية املتحدة.
	«الدوالر» يعني الدوالر الأمريكي ،العملة الر�سمية
للواليات املتحدة الأمريكية.
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فتح ح�ساب
	1-2لكي يفتح العميل ح�ساب راك جولد ،يلتزم
العميل بطلب من البنك با�ستيفاء وحترير
الطلب و�أن يزود البنك بتفوي�ض (�إن وجد)
ومناذج التوقيع و�أي م�ستندات �أخرى يطلبها
البنك من �أجل ت�شغيل ح�ساب راك جولد.
	2-2قبل فتح ح�ساب راك جولد ،يلتزم العميل
بفتح ح�ساب توفري �أو ح�ساب جاري �أو �أن
يخ�ص�ص بدال من ذلك ح�ساب توفري �أو
ح�ساب جاري قائم بالفعل لدى البنك (ي ُ�شار
�إليه فيما يلي با�سم «احل�ساب املخ�ص�ص»)
من �أجل ت�سهيل �سداد قيمة ال�رشاء وحت�صيل
�إيرادات البيع وخ�صم الر�سوم وامل�صاريف
التي ترتتب على ح�ساب راك جولد .يتعني
�أن يكون ا�سم احل�ساب واملفو�ضون بالتوقيع
و�رشوط التوقيع اخلا�صة باحل�ساب املخ�ص�ص
متطابقة مع ح�ساب راك جولد .يجوز للبنك
�أن يرف�ض طلب العميل لفتح ح�ساب راك
جولد دون �أن يبدي �أي �أ�سباب متعلقة بذلك
التي قد ت�شمل تقاع�س العميل �أو امتناعه
عن �أو رف�ضه فتح احل�ساب املخ�ص�ص.
	3-2يف حالة احل�سابات امل�شرتكة التي يفتحها
العميل ،تكون جميع االتفاقيات وااللتزامات
وال�سلطات وال�صالحيات وامل�س�ؤوليات الواردة

يف هذه ال�رشوط والأحكام ملزمة للعميل
بالت�ضامن والتكافل.
	4-2يتعني �أن يكون عمر العميل الفرد ( )21واحد
وع�رشون عاما على الأقل حتى يفتح ح�ساب
راك جولد.
 .3ت�شغيل احل�ساب
	1-3يحق للعميل من حني لآخر �أن ي�شرتي من
و�/أو يبيع للبنك الذهب مبقت�ضى ح�ساب
راك جولد .و�أي ر�صيد من الذهب يف الوقت
احلايل ا�شرتاه العميل ولكنه مل يباع حتى
الآن يتعني قيده يف ح�ساب راك جولد باعتباره
م�ستحقا على البنك ويتعني التعامل معه
مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام.
	2-3ميثل الذهب امل ُقيد يف ح�ساب راك جولد فائدة
بالذهب غري قابلة للتجزئة وغري خم�ص�صة
وبدرجة نقاء قدرها  999.9و�سوف يحتفظ
بها البنك �أو وكال�ؤه �أو �أي طرف ثالث با�سم
البنك على ناحية غري خم�ص�صة .يحدد
البنك �سعر البيع/ال�رشاء ال�سائد بالدرهم
الإماراتي بناء على �سلطة البنك التقديرية
املنفردة واملطلقة يف هذا ال�ش�أن مع الأخذ
يف االعتبار جميع العوامل التي يري البنك
�أنها ذات �صلة مبا يف ذلك على �سبيل املثال
ال احل�رص الظروف املحلية والعاملية ل�سوق
الذهب و�سعر ال�رصف بني الدوالر الأمريكي
والدرهم الإماراتي ودرجة نقاء الذهب.
	3-3ال�سعر املعرو�ض الذي يتم به كل �أمر �رشاء
يتعني �أن يكون �سعر البيع كما يعر�ضه البنك
عند طرح تعليمات ال�رشاء لكل جرام مرتي.
وباملثل ،ال�سعر املعرو�ض الذي يتم به كل �أمر
بيع يتعني �أن يكون �سعر ال�رشاء كما يعر�ضه
البنك عند طرح تعليمات البيع لكل جرام
مرتي.
	4-3يتعني �أن يكون احلد الأدنى من كمية ال�رشاء
الأولية الالزمة لفتح ح�ساب راك جولد جديد
مبقدار الكمية التي يقرها البنك من حني
لآخر .ويتعني �أن تكون معامالت ال�رشاء/البيع
الالحقة مبقدار الكمية واحلدود التي يقرها
ويخطر بها البنك من حني لآخر.
	5-3ميكن للعميل �أن ي�شرتي الذهب من البنك
�أو يبيعه للبنك بال�سعر ال�سائد لدى البنك.
ويحتفظ البنك يف حقه بزيادة هام�ش
الر�سوم يف حالة زيادة مقدار تقلب ال�سعر
يف �سوق الذهب وال يتحمل البنك امل�س�ؤولية
عن �أي تقاع�س �أو ت�أخري يف الوفاء بالتزاماته
مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام لأي �أ�سباب
خارجة عن �سيطرت البنك مبا يف ذلك العجز
عن احل�صول على عرو�ض الأ�سعار من �سوق
الذهب.
	6-3يكون كل �أمر �رشاء/بيع �إما ( )1بتعليمات
خطية يف فرع البنك وبال�صيغة التي يقرها
البنك من حني لآخر وال يقبلها البنك �إال يف
هذه الظروف يف يوم عمل و�أثناء �ساعات
العمل العادية عندما يكون البنك مفتوحا ً
لأداء املعامالت البنكية؛ �أو ( )2بتعليمات
�إلكرتونية عرب خدمات بنك ر�أ�س اخليمة
الوطني امل�رصفية عرب الإنرتنت وبال�صيغة
التي يقرها البنك من حني لآخر .وي�صبح
�أمر ال�رشاء/البيع نهائيا ً وال رجعة فيه مبجرد
�أن ي�ستلمه البنك .ومتى كانت تعليمات
العميل غام�ضة �أو غري وا�ضحة �أو كانت
لدى البنك �أي �شكوك جتاه �صحة تعليمات
العميل ،يوافق العميل (العمالء) على �أال
يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية ب�سبب امتناعه
عن العمل مبقت�ضى هذه التعليمات.
	7-3ان احلد �أق�صى لكمية الذهب التي يحق
للعميل �أن يبيعها يف �أي وقت ال يجوز ان
تتخطى ر�صيد ح�ساب راك جولد و�سوف
تخ�ضع للحد الأدنى من كمية الذهب التي
يتعني وجودها يف ح�ساب راك جولد كما يقرها
البنك من حني لآخر.
 8-3يلتزم العميل مبا يلي:
		�أ)	�سداد كامل قيمة �أي كمية من الذهب
ا�شرتاها من البنك وتفوي�ض البنك
بخ�صم احل�ساب املخ�ص�ص والتعهد
باحلفاظ على وجود مبالغ كافية لهذا
الغر�ض .وال يكون البنك ملزما بتفعيل
�أي �أمر من �أوامر ال�رشاء يف حال وجود ان
املبالغ يف احل�ساب املخ�ص�ص غري كافية
؛و
ب)	الت�أكد من �أن �أي �أمر من �أوامر ال�رشاء
		
مق�صور على الكمية الفعلية للذهب
املوجود يف ح�ساب راك جولد .ويف حالة

وجود كمية غري كافية من الذهب يف
ح�ساب راك جولد ،يحق للبنك �أن يرف�ض
تنفيذ �أمر البيع �أو ينفذ هذا الأمر مبقدار
�أقل م�ساوٍ لقيمة الذهب املتوفرة بعد
خ�صم تكاليف تنفيذ �أمر البيع.
	9-3يتعني على البنك �إيداع �أرباح �أي �أمر من �أوامر
البيع يف احل�ساب املخ�ص�ص �أو �أي ح�ساب �أخر
يحدده العميل ويقبله البنك (وفق تقديره
املطلق) يف نف�س يوم العمل الذي يتم �إجراء
عملية البيع فيه.
	10-3ي ُعفى البنك من التزاماته جتاه ا�ستكمال �أي
معاملة من معامالت البيع �أو ال�رشاء �إعفا ًء
تاما وقاطعا عندما يتم �رشاء الذهب من
العميل �أو بيعه �إليه وتظهر هذه املعاملة يف
ح�ساب راك جولد و احل�ساب املخ�ص�ص.
	11-3يقت�رص ت�شغيل ح�ساب راك جولد على �رشاء
وبيع الذهب بني البنك والعميل من خالل
ح�ساب راك جولد .وال يجوز ت�سليم �أي ذهب
عيني للبنك من �أجل �إيداعه يف ح�ساب
راك جولد وال يقبل البنك �أي �إيداع من هذا
القبيل .ويجوز للعميل حتويل الذهب من
ح�ساب راك جولد اخلا�ص به �إىل ح�ساب راك
جولد خا�ص ب�أي عميل �آخر من عمالء البنك.
ويحظر حتويل الذهب �إىل �أي طرف اخر �أو �أي
بنك �آخر.
	12-3ال ي�صدر البنك بطاقة خ�صم � /رصف �آيل وال
دفرت �شيكات حل�ساب راك جولد.
	13-3يجوز للبنك �أن يجمع �أو ي�ضم ذهب من ذهب
عمالء �آخرين و�/أو يحتفظ به �أينما وكيفما
يرتاءى للبنك.
	14-3يحق للبنك �إجراء تعديالت على ح�ساب راك
جولد يف حال �إيداع �أي مبلغ عن طريق اخلط�أ
يف ح�ساب راك جولد .و�إن مل ي�ستلم البنك
اعرتا�ضا ً خطيا ً من العميل على مفردات
ك�شف احل�ساب خالل خم�سة ع�رشة يوما ً
( )15من تاريخ ك�شف احل�ساب ،ي ُعد قبوال من
العميل ب�صحة ودقة مفردات ك�شف احل�ساب
وحمتوياته.
	15-3يقوم البنك بتزويد ك�شوف ح�ساب العميل
يف الفرتات الزمنية املتفق عليها .وما مل
يوجه العميل البنك خطيا ً بالتوقف عن
جميع املرا�سالت� ،سوف ي�ستمر البنك يف
�إر�سال ك�شوف احل�ساب والإخطارات �إىل
العميل كما هو حمدد يف التفوي�ض الذي
قدمه العميل للبنك و يقوم البنك بتقيده
يف �سجالته وي ُعد العميل م�ستلما ً لهذه
الك�شوف والإخطارات .وينبغي على العميل
التحقق بعناية من املعامالت الواردة يف
ك�شف احل�ساب وعليه �أن يخطر البنك خطيا ً
ب�أي خط�أ �أو خلل يف غ�ضون خم�سة ع�رشة
يوم ( )15من تاريخ �إر�سال ك�شف احل�ساب �إىل
العميل طبقا ً للتفوي�ض امل ُقيد يف �سجالت
البنك .ويف حالة عدم ورود �أي �إخطار من
العميل ،ي ُعد ك�شف احل�ساب �صحيحا ً
وال يجوز للعميل االعرتا�ض بعد ذلك على
مثل هذا الك�شف .و�إن مل ي�ستلم العميل
ك�شف احل�ساب عن �أي فرتة من الفرتات ،تقع
امل�س�ؤولية على العميل يف طلب احل�صول
على ك�شف احل�ساب من البنك يف غ�ضون
خم�سة ع�رشة يوما ً ( )15اعتبارا ً من تاريخ
�إر�سال هذا الك�شف املعتاد .ويكون �أي
ك�شف ح�ساب نهائيا ً وباتا ً وملزما ً للعميل
لكافة الأغرا�ض �أميا كانت مبا يف ذلك لأغرا�ض
الإجراءات القانونية.
.4

ا�ستالم الذهب العيني
	.1-4يجوز للعميل يف �أي وقت �أن يطلب من البنك
حتويل كل �أو بع�ض من ذهب العميل املوجود
يف ح�ساب راك جولد �إىل ذهب عيني لال�ستالم
من الفرع الذي يحدده البنك .ويتعني تقدمي
طلب اال�ستالم يف �أي من فروع البنك التي
يحددها البنك خ�صي�صا من �أجل هذا
الغر�ض.
	.2-4يحتفظ البنك بحقه يف رف�ض طلب ا�ستالم
الذهب ولي�س ملزما ً ب�أن يخ�ص�ص و�/أو يحدد/
ي�سلم �أي من الذهب امل�شرتى يف �شكل عيني.
	.3-4ال ي ُعد طلب العميل با�ستالم الذهب
�صحيحا ً �إال �إذا كان ح�ساب راك جولد يحتوي
على ذهب يكفي طلب العميل واحلد الأدنى
وال يتجاوز احلد الأق�صى من كمية الذهب
التي يقررها البنك من حني لآخر .عند ا�ستالم
البنك طلب ا�ستالم الذهب ي�صبح هذا
الطلب باتا وال رجعة فيه.
	.4-4ال يتحمل البنك امل�س�ؤولية �أو امل�سائلة عن �أي

ت�أخري يف اال�ستالم نتيجة لأ�سباب لي�س للبنك
يد فيها ومنها على �سبيل املثال دون احل�رص
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	.5-4ينبغي �أن يتم ا�ستالم الذهب يف جميع
الأوقات يف �شكل �سبائك التزاما بالقانون
املعمول به والقواعد الدولية يف ما يتعلق
با�ستالم جيد للذهب ودرجة نقائه مبا يف ذلك
�شكل �سبائك اال�ستالم اجليد يف لندن �أو دبي
�أو �أي �شكل �آخر متاح ،مع مراعاة توفره يف
جميع احلاالت عند تقدمي طلب اال�ستالم.
	.6-4ي�سعى البنك �إىل تنفيذ طلب العميل
با�ستالم الذهب وتوفري الذهب العيني كي
ي�ستلمه العميل يف يوم العمل الذي تقدم
فيه العميل بهذا الطلب الذي ينبغي �أال
يكون قبل �أربعة �أيام عمل ( )4من تاريخ
ا�ستالم البنك لطلب اال�ستالم ال�صالح.
ويخطر البنك العميل عن توفر الذهب
العيني لال�ستالم.
	.7-4ال يقع على البنك �أي التزام حتت �أي ظرف من
الظروف بتنفيذ �أي طلب يقدمه العميل من
طلبات ا�ستالم الذهب �إن تراءى للبنك ()1
�أن هذا اال�ستالم من �ش�أنه �أن يدفع البنك �أو
�أي من وكالئه �إىل خمالفة �أي قانون معمول
به �أو �أمر ق�ضائي �أو نظام �أو لوائح يخ�ضع
لها البنك �أو وكالئه �أو (� )2أن التكاليف التي
يتكبدها البنك �أو وكال�ؤه من �أجل تنفيذ هذا
اال�ستالم باهظة و�أن البنك ال ميتلك �أي ت�أكيد
ُر�ض ب�أن العميل �سوف يعو�ض البنك عن
م ٍ
تكاليف اال�ستالم �أو (� )3أنه ال ميكن حتقيق
اال�ستالم حتقيقا ً عمليا ً لأي �سبب من
الأ�سباب.
	.8-4يقر العميل ب�أن البنك يحتفظ بحقه يف
فر�ض ر�سوم تخزين على الذهب الذي ال
ي�ستلمه العميل يف غ�ضون ثالثون ()30
يوم من تاريخ �إخطار العميل بتوفر الذهب
لال�ستالم («تاريخ اال�ستالم النهائي»)
	.9-4ال يتم تنفيذ �أي طلب ا�ستالم يقدمه العميل
حتى ي�سدد العميل كافة تكاليف اال�ستالم
التي يتحملها البنك مبا يف ذلك على �سبيل
املثال من دون احل�رص ال�رضائب و�/أو ال�شحن
و�/أو الت�أمني و�/أو املناولة و�/أو ال�صنع و�/أو
التغليف و�/أو �أي ر�سوم تخزين مت�أخرة.
	.10-4يعترب طلب اال�ستالم منفذا ً وتنقطع
م�س�ؤولية البنك عن الذهب العيني اخلا�ص
بالعميل عندما ي�سلم البنك الذهب العيني
�إىل العميل �أو مندوبه املفو�ض �إن كان
العميل �شخ�صي ًة اعتباري ًة (وفق �سجالت
البنك) و يقوم العميل �أو مندوبه املفو�ض
بالتوقيع على �إي�صال ا�ستالم الذهب العيني.
وال يحتفظ البنك يف �أي ظرف من الظروف
بالذهب العيني ب�صفته �أمينا ً عليه بعد
تاريخ اال�ستالم النهائي وال يقدم البنك مثل
هذه اخلدمات.
�	.11-4إن تقاع�س العميل عن ا�ستالم الذهب العيني
بحلول تاريخ اال�ستالم النهائي ،يجوز للبنك
ويفو�ض العميل البنك تفوي�ضا ً ال رجعة فيه
يف �أن يبيع الذهب العيني املوجود يف حوزته
بعد تاريخ اال�ستالم النهائي دون �أي �إخطار
م�سبق يوجه �إىل العميل ومبوجب ال�رشوط
والأحكام التي يراها البنك ويتم �إيداع �أرباح
هذا البيع بعد ح�سم تكاليف االحتفاظ
بالذهب وبيعه �إىل احل�ساب املخ�ص�ص .ويلتزم
العميل ب�سداد تكاليف االحتفاظ بالذهب
وبيعه التي يتحملها البنك ومنها على
�سبيل املثال من دون احل�رص ال�رضائب و/او
ال�شحن و/او الت�أمني و/او املناولة و�أي ر�سوم
تخزين مت�أخرة .ويوافق العميل ب�رصاحة وبال
رجعة على �أن قرار البنك وتقديره فيما يتعلق
بتوقيت و�سعر و�رشوط بيع الذهب العيني
نهائي وملزم وبات وال يحق للعميل الطعن
فيه ب�أي وجه من الوجوه مهما كانت.
	.12-4ال يحق �إال للعميل �أو مندوبه املفو�ض �إن كان
العميل �شخ�صية اعتبارية التقدم بطلب
ا�ستالم الذهب العيني ويتعني عليه تقدمي
�إثبات هوية العميل �أو املندوب املفو�ض حني
يطلب بذلك البنك ويتعني عليه االلتزام ب�أي
متطلبات �أخرى يراها البنك �رضورية.
	.13-4يجوز للبنك تعديل �إجراء ا�ستالم الذهب
�أو فر�ض �أي �إجراءات �إ�ضافية على ا�ستالم
الذهب كلما ر�أى البنك ذلك منا�سبا ً بني احلني
والآخر .ويخطر البنك العميل ب�إلغاء �أو تعديل
�أو �إ�ضافة �أي �إجراءات على الفور طبقا ً للبند
رقم  14من هذه ال�رشوط والأحكام �أو مبوجب
�أي �صيغة من �صيغ الإخطار التي تن�ص
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عليها �رشوط و�أحكام احل�ساب املخ�ص�ص
ويدخل هذا الإلغاء �أو التعديل �أو الإ�ضافة
حيز التنفيذ عند ا�ستالم االخطار مبا�رشة (ما
مل ين�ص على خالف ذلك).
 .5الأوامر الدائمة
	ينفذ البنك �أي من الأوامر الدائمة نيابة عن العميل
فيما يتعلق بح�ساب راك جولد عندما ي�ستلم البنك
من العميل �أمرا ً (�أوامر) خطيا ً موقعا ً ح�سب الأ�صول
دون احلاجة �إىل �أمر �آخر من العميل �أو �إخطار م�سبق
للعميل باتخاذ �إجراء معني يف تاريخ معني ب�ش�أن �رشاء
الذهب �أو �أي �إجراء �آخر ب�صفته �إجراء حمدد م�سبقا ً
من العميل .وال يتم العمل مبقت�ضى �أوامر العميل
الدائمة �إال يف حالة وجود �أموال كافية خالية من
الأعباء يف احل�ساب املخ�ص�ص يف التواريخ املحددة.

ب	.قيد وتعديل وتنفيذ �أي من الأوامر
		
الدائمة؛
ج	.تكاليف اال�ستالم �أو االحتفاظ �أو البيع
		
التي يتحملها البنك �أو وكال�ؤه �أو غريهم
مبا يف ذلك على �سبيل املثال دون احل�رص
ال�رضائب و�/أو ال�شحن و�/أو الت�أمني و/
�أو املناولة و�/أو ال�صنع �أو التغليف و�/أو
ر�سوم التخزين املت�أخرة؛ و�/أو
د	.كل ما ورد خالف ذلك يف دليل اخلدمة
		
والر�سوم.
	.5-7يلتزم العميل بدفع ال�رضائب املفرو�ضة على
�أي من الب�ضائع واخلدمات �أو ال�رضائب الأخرى
�أو الر�سوم التي ين�ص على القانون على �أن
يتم يدفعها ل �أي هيئة �أو �سلطة داخل دولة
الإمارات العربية املتحدة �أو �أي اخت�صا�ص
ق�ضائي �آخر حتملها البنك فيما يتعلق
بح�ساب راك جولد واملعامالت التي �أجراها
العميل فيما يتعلق بح�ساب راك جولد.
	.6-7يتحمل العميل ويلتزم بدفع �أي �رضائب
على ال�سلع واخلدمات �أو غريها من ال�رضائب
والر�سوم التي يتحملها البنك فيما يتعلق
با�ستخدام ح�ساب راك جولد و�أي �سلع �أو
خدمات �أخرى يقدمها البنك مبوجب ح�ساب
راك جولد ويف حالة ا�ضطرار البنك �إىل
ال�سداد نيابة عن العميل يلتزم العميل
بتعوي�ض البنك عن تلك املبالغ املدفوعة.

 .6غلق ح�ساب راك جولد
	.1-6يجوز للعميل �إغالق ح�ساب راك جولد ب�أن
ير�سل �إىل البنك �إخطارا ً خطيا ً م�سبقا ً مدته
خم�سة ع�رشة ( )15يوم .وللبنك �أن يوافق
على �إغالق ح�ساب راك جولد بنا ًء على طلب
العميل ب�رشط التزام العميل بالأمور التالية:
ا	.يتعني �أن يتم تقدمي طلب �إغالق احل�ساب
		
بال�صيغة املعمول بها لدى البنك.
ب	.ت�سوية�/سداد جميع الذمم املبا�رشة/غري
		
املبا�رشة امل�ستحقة للبنك واملتعلقة
بح�ساب راك جولد.
ج	.يتعني �أن يتم تقدمي طلب �إغالق احل�ساب
		
�	.8إقرار العميل
خطيا ً و�أن يوقع ح�سب الأ�صول من
 .1-8يقر العميل ويوافق ب�رصاحة على ما يلي:
العميل لدى �أي فرع من فروع البنك.
ح�ساب راك جولد:
		�أ.
	.1ال ميثل وديعة من الأموال وال يقدم
	.2-6ومع ذلك يجوز للبنك فور �صدور �أمر ق�ضائي			
�أو	�إداري �أو خالف ذلك �أن يغلق �أو يجمد �أو
ربحا ً وال فائدة؛
	.2ال ميكن �أن يخ�ضع لأي رهن �أو رهن
يعلق املعامالت اخلا�صة بح�ساب راك جولد			
دون احلاجة �إىل �إر�سال �إخطار �إىل العميل �أو
حيازي �أو رهن عقاري �أو �أن يخ�ضع
دون �أن يتحمل امل�س�ؤولية عن خمالفة �أي
لأي امتياز و�/أو �أي �شكل �آخر
التزام يقع عليه جتاه العميل.
من �أ�شكال الأعباء �أو ال�ضمانات
	.3-6يجوز للبنك وفق تقديره ودون ذكر الأ�سباب �أن
با�ستثناء ما �أن�شئ مل�صلحة البنك؛
يغلق ح�ساب راك جولد ب�أن ير�سل �إىل العميل
و
�إخطارا ً خطيا ً بذلك.
	.3يخ�ضع لقوانني دولة الإمارات
			
	.4-6ال يغلق البنك ح�ساب راك جولد �إال بعد
العربية املتحدة مبا يف ذلك
اقتطاع جميع الأموال امل�ستحقة للبنك
التعليمات والتعميمات والإخطارات
عند �إغالق ح�ساب راك جولد .ويف حالة وجود
ال�صادرة عن م�رصف الإمارات
�أي ذهب يف ح�ساب راك جولد ،يقر العميل
العربية املتحدة املركزي ويتعني
مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام ويفو�ض
على العميل التحقق من التزامه
البنك يف بيع الذهب املذكور كيفما ومبوجب
يف جميع الأوقات بهذه التعليمات
ال�رشوط والأحكام التي ترتاءى للبنك .ويتم
و�أي
والإخطارات
والتعميمات
�إيداع �صايف �أرباح عملية البيع يف احل�ساب
تعديالت عليها و�أي قوانني �أخرى
املخ�ص�ص �أو يف �أي ح�ساب �آخر ميلكه العميل
ولوائح معمول بها يف دولة الإمارات
طبقا لتقدير البنك املطلق .ويوافق العميل
العربية املتحدة.
ب	.بانه ال يحق له ا�ستالم الذهب العيني
ب�رصاحة وبال رجعة على �أن قرار وتقدير البنك 		
فيما يتعلق بتوقيت و�سعر و�رشوط بيع
يف الإمارات العربية املتحدة �أو غريها ما
الذهب نهائي وملزم وبات وال يحق للعميل
مل يقدم طلب ا�ستالم طبقا للبند رقم
الطعن فيه ب�أي وجه من الوجوه مهما كانت.
4؛

ج	.بانه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة
		
 .7ر�سوم البنك
واحلقوق و�سلطة و�صالحية الدخول يف
	.1-7يوافق العميل على �سداد جميع الر�سوم
معامالت �رشاء وبيع الذهب؛ و
د .البنك:
وامل�صاريف التي تتعلق بح�ساب راك جولد 		
	.1ال يلتزم �أو يتحمل م�س�ؤولية
كما يقررها البنك من حني لآخر والتي قد			
تتغري طبقا ً لتقدير البنك املطلق والتي تكون
تخ�صي�ص �أو حتديد و�/أو توزيع �أي
واردة يف دليل اخلدمة والر�سوم املتوفر يف
ذهب عيني للعميل و�/أو ح�ساب
كل فرع من فروع البنك وعلى موقع البنك
راك جولد وال يحق للعميل يف �أي
االلكرتوين – www.rakbank.ae
وقت من الأوقات املطالبة و�/أو طلب
	.2-7يتم حت�صيل ر�سوم حتويل عن كل عملية من
التخ�صي�ص �أو التحديد و�/أو التوزيع؛
	.2ال يعترب م�ؤمتنا ً �أو �أمينا للعميل
عمليات حتويل الذهب املوجود يف ح�ساب راك			
جولد �إىل ذهب عيني .ويحدد البنك الر�سوم
فيما يتعلق ب�أي جزء من الذهب
املفرو�ضة عند �إمتام املعاملة.
�أو بكامله امل�ستحق يف ذمة البنك
	.3-7يلتزم العميل بالت�أكد من وجود �أموال كافية
للعميل يف الوقت احلا�رض يف ح�ساب
يف احل�ساب املخ�ص�ص يف جميع الأوقات
راك جولد؛ و
	.3يجوز له يف �أي وقت من الأوقات وفق
ويفو�ض البنك بخ�صم املبالغ امل�ستحقة			
للبنك من احل�ساب يف �أي وقت.
تقديره �أن يعلق ت�شغيل ح�ساب راك
	.4-7يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن �سداد جميع
جولد دون �إر�سال �إخطار م�سبق �إىل
التكاليف والر�سوم وامل�صاريف وامل�رصوفات
العميل ودون ذكر �أي �أ�سباب �أيا ما
(مبا يف ذلك – على �سبيل املثال و دون احل�رص
كانت اذا �شك البنك ان ح�ساب راك
– امل�صاريف القانونية) التي تتعلق �أو تت�صل
جولد ي�ستخدم لأغرا�ض تخالف
بح�ساب راك جولد كما يحددها البنك من
القانون من �أي وجه.
حني لآخر مبا يف ذلك على �سبيل املثال دون
احل�رص:
 .9التعوي�ض وحدود امل�س�ؤولية
		�أ�	.إنفاذ �أو حفظ �أي حق من حقوق البنك
	.1-9يوافق العميل مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام
مبوجب ح�ساب راك جولد و�/أو احل�ساب
ويعو�ض البنك تعوي�ضا ً تاما ً ويربئ ذمته
املخ�ص�ص له؛
وم�س�ؤوليه وموظفيه ووكالءه من �أي

م�س�ؤولية �أو �أ�رضار �أو خ�سارة �أو تهمة �أو
مطالبة �أو �إجراءات قانونية �أو م�صاريف (مبا
يف ذلك امل�صاريف القانونية) �أو تكاليف قد
يتحملها البنك �أو يدفعها �أو يتكبدها نتيجة
عن:
		�أ	.عمل البنك �أو م�س�ؤوليه �أو موظفيه
�أو وكالئه مبقت�ضى �أوامر العميل مبا يف
ذلك �أي �أمر دائم �أو الت�أخر يف �أو االمتناع
عن العمل مبقت�ضى هذه الأوامر �أو �أي
�أوامر ي ُعتقد �أنها �صدرت عن العميل
�أو �أن البنك يظن �أنها مل ت�صدر عن
العميل �أو ل�صاحله �أو ب�أي طريقة تت�صل
بح�ساب راك جولد طبقا ً لهذه ال�رشوط
والأحكام.
ب�	.إنفاذ هذه ال�رشوط والأحكام وا�سرتداد �أي
		
مبالغ م�ستحقة للبنك �أو حتملها البنك
يف �أي �إجراءات قانونية من �أي نوع؛
ج	.فر�ض �أي �رضائب مبوجب قوانني ال�رضائب
		
�أو لوائح �أي دولة لها اخت�صا�ص ق�ضائي
يف هذا ال�ش�أن �أو
د	.ممار�سة حقوقه �أو �أداء التزاماته مبوجب
		
هذه ال�رشوط والأحكام.
	.2-9ال يتحمل البنك امل�س�ؤولية �أو امل�سائلة عن
�أي خ�سارة� ،إن وجدت ،يف بيع الذهب العيني
اخلا�ص بالعميل عندما ميار�س حقه �أو ي�ؤدي
التزاماته مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام �أو
�أي خ�سارة �أو �إهالك يف قيمة الذهب العيني
تن�ش�أ من �أو تتعلق ب�أي �سبب مهما كان مبا يف
ذلك – على �سبيل املثال دون احل�رص – التقلب
يف �سعر الذهب و�/أو التقلب يف �أي �سعر
�رصف معمول به.
 .10املقا�صة و�ضم احلقوق
	1-10بالإ�ضافة �إىل �أي حجز عام �آخر �أو �أي حق
�أو تدبري قانوين من حق البنك ،يجوز للبنك
يف �أي وقت ومن حني لآخر -دون �إخطار �أو
طلب� -ضم و�/أو جمع كل �أو �أي من ح�ساب
راك جولد اخلا�ص بالعميل والتزامات (يف كل
حالة وب�أي عملة) لدى البنك يف دولة الإمارات
العربية املتحدة �سواء كان منفردا ً �أو م�شرتكا ً
مع �أي �شخ�ص �آخر �أو مقا�صة القيمة من
الر�صيد املتبقي يف ح�ساب راك جولد بقدر
الوفاء ب�أي من التزامات العميل (ب�أي عملة)
جتاه البنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ب�صفته موكال ً �أو �ضامنا ً �سواء فعلي
�أو م�رشوط ،ابتدائي �أو �إ�ضايف ،منفردا �أو
مت�ضامنا ً مع �أي �شخ�ص �آخر .ويجوز للبنك
تنفيذ �أي حتويل عمالت �رضوري �أو ذي عالقة
طبقا ً ل�سعر ال�رصف ال�سائد لدى البنك يف
ذلك الوقت.
	2-10يجوز للبنك يف �أي وقت ودون �إخطار العميل
ودون �أن يح�صل على موافقة العميل
امل�سبقة �أو �إقراره ب�أن يبيع الذهب املوجود
يف ح�ساب راك جولد �أو �أي جزء منه كيفما
ومبوجب ال�رشوط والأحكام التي ترتاءى للبنك
من �أجل الأغرا�ض الواردة يف البند ()1-10
وت�ستخدم �أرباح �أي عملية من عمليات البيع
يف �أو من �أجل �سداد �أي �أموال م�ستحقة يف
ذمة العميل .ويوافق العميل ب�رصاحة وبال
رجعة على �أن قرار وتقدير البنك فيما يتعلق
بتوقيت و�سعر و�رشوط بيع الذهب نهائي
وملزم وبات وال يحق للعميل الطعن فيه ب�أي
وجه من الوجوه مهما كانت.

 .12حظر التنازل
	يحق للبنك دون االلتزام بتوجيه �أي �إخطار م�سبق �إىل
العميل وبتقديره املنفرد �أن يتنازل عن كل �أو جزء من
حقوقه والتزاماته مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام .وال
يجوز التنازل عن �أي جزء من �أو جميع التزامات العميل
مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام وكذلك حقوقه
وملكيته وفوائده ومكا�سبه من الذهب الواردة يف
هذه ال�رشوط والأحكام دون احل�صول على �إذن خطي
م�سبق من البنك.
 .13جتميد البيع وال�رشاء
	بغ�ض النظر عن �أي �أحكام خالف ذلك و�/أو �أي واجب
�أو التزام �ضمني �أو �رصيح يقع على البنك ،من املتفق
عليه ب�رصاحة مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام حق
البنك يف رف�ض �أي تعليمات ب�ش�أن بيع �أو �رشاء الذهب
و�/أو عر�ض �أي �سعر من حني لآخر وجتميد عمليات
ح�ساب راك جولد يف حالة عدم توفر �سجالت العميل
لدى البنك و�/أو اخلدمات �أو يف حالة العجز عن
الو�صول �إىل هذه ال�سجالت �أو احل�سابات �أو اخلدمات
نتيجة قوة قاهرة �أو كارثة طبيعية �أو �إ�رضابات �أو
�أو�ضاع �صناعية �أو تعطل �أجهزة احلا�سب الآيل �أو
التخريب �أو �أي �سبب �آخر.
 .14الإخطارات
	ما مل تن�ص هذه ال�رشوط والأحكام على غري ذلك،
يعترب البنك بانه قد ترب�أ عن اي م�س�ؤولية فيما يخ�ص
ار�سال �أي طلب و�/أو تعميم و�/أو �أي م�ستندات
و مرا�سالت اخرى مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام
يف ال�سياق املعتاد من خالل ار�ساله با�سم �صاحب
احل�ساب اىل عنوان العميل او عن طريق اال�شعارات
امل�رصفية اخللوية با�ستخدام خدمات الر�سائل
الق�صرية ( �س.م�.س) لهاتف اجلوال الذي يخ�ص
العميل �أو عرب الربيد االلكرتوين اىل عنوان الربيد
االلكرتوين الذي يخ�ص العميل او �أي و�سيلة اخرى
لالت�صال التي قد يحددها البنك وفقا لتقديره
املطلق .ان �أي ات�صال ير�سل بهذه الطريقة �سوف
يكون باللغة االجنليزية و�سوف ير�سل �إىل العنوان او
رقم هاتف اجلوال او عنوان الربيد االلكرتوين املحددة
ب�سجالت البنك و �سيعترب انه قد مت تلقيه من قبل
العميل يف تاريخ ار�ساله من قبل البنك.
 .15التعديالت
	ويعترب ان العميل قد قر�أ هذه ال�رشوط والأحكام
وفهمها ووافق على �أن يلتزم بها .ويجوز للبنك يف �أي
وقت تغيري �أو �إ�ضافة �أو تعديل �أو �إلغاء �أو تكميل �أي
من هذه ال�رشوط والأحكام �أو جميعها .و�سوف ي ُخطر
البنك جميع العمالء خطيا ً ب�أي تغيري/تعديل يف هذه
ال�رشوط والأحكام على �أن ت�رسي هذه التعديالت من
تاريخ �إخطار جميع العمالء بهذا التغيري .ومع ذلك
تعترب هذه التغيريات ملزمة للعميل �سواء ا�ستلم
العميل �شخ�صيا ً �إخطارا ً حمددا ً بهذه التعديالت �أو
ان مل يتم ا�ستالمه.
 .16القانون احلاكم واالخت�صا�ص الق�ضائي
	تخ�ضع هذه ال�رشوط والأحكام لقانون دولة الإمارات
العربية املتحدة كما هو مطبق يف �إمارة ر�أ�س اخليمة.
وتخت�ص حماكم ر�أ�س اخليمة بالف�صل يف �أي نزاع
ين�ش�أ عن ح�ساب راك جولد �أو عن هذه ال�رشوط
والأحكام �رشيطة �أن يجوز للبنك ،بتقديره املطلق� ،أن
يقيم دعوى ق�ضائية يف �أي اخت�صا�ص ق�ضائي �آخر
يقع يف نطاق �إقامة العميل �أو نطاق �أ�صوله �أو جتارته
داخل �أو خارج دولة الإمارات العربية املتحدة.

	.11حق البنك يف جتميد ح�ساب راك جولد باعتباره
�ضمانا ً
	بالإ�ضافة �إىل البند رقم  10ودون الإخالل به ،يوافق
العميل على حق البنك ويفو�ضه تفوي�ضا ً ال رجعة
فيه يف احتجاز و�/أو وقف ،من حني لآخر دون معرفة
العميل امل�سبقة �أو �إذن منه ،قدرمن الذهب يف
ح�ساب راك جولد بقدر ما يرى البنك ذلك منا�سبا ً
وبتقديره املنفرد واملطلق باعتبار هذا القدر املحتجز �أو
املوقوف �ضمانا لدفع �أي من الأموال و�/أو االلتزامات
امل�ستحقة على العميل للبنك يف �أي ح�ساب �أو
ح�سابات �أخرى مهما كانت (�سواء كان ح�ساب فعلي
�أو معلق �أو م�شرتك �أو فردي) �إن تقاع�س العميل
عن دفع �أي مبلغ م�ستحق للبنك ومل يوف به عند
مطالبة البنك بدفع ذلك و�/أو مبوجب �أمر �أو توجيه
ق�ضائي ملزم للبنك.
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