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التداول اإلسالمي )الخالي من فوائد اتفاقية استخدام حساب 

 التبييت( 

 

)"االتفاقية"( هي ملحق   الخالي من فوائد التبييت اتفاقية حساب التداول اإلسالمي إن  .1

تحكم شروط حسابات التداول اإلسالمية )الخالية  التي  وهي  . األعمال لشروط وأحكام 

و العبارات التي سترد جميع الكلمات فإن ض هذه االتفاقية ألغرا و  من فوائد التبييت(. 

شروط وأحكام  المعاني المخصصة لها في قسم "التعريفات" من بيان  ستشير إلى معنا 

 ما لم يقتضي السياق خالف ذلك.  األعمال.

 

 

و/أو    وملئ  , يقر العميل ويوافق صراحةً على أنه عند قيامه بتنزيل  االتفاقية بموجب هذه  .2

أو  و/  ,اإللكتروني للحصول على حساب إسالمي إلى الشركة عبر البريد إرسال طلب 

طلب الحصول على  ") عبر اإلنترنت  الخاصة بالشركة والمتاحة النماذج الوثائق/إرسال 

  المساحةالضغط على قيامه ب و/أو   (" إسالمي )خالي من فوائد التبييت(حساب تداول 

و األزرار أو  أ  ,زر "أوافق" و/أو فتح حساب إسالمي"  ا"زر على و/أو ,  المناسبة 

االتفاقية  هذه قبل الشركة إلظهار موافقة العميل على  من المخصصة والروابط المشابهة 

حسابات العميل  /حساب  طلب إلى الشركة لتحويلفي تقديم الالنجاح إظهار و  وقبوله بها

 )"الطلب"(.  حساب/حسابات إسالمية خالية من فوائد التبييت  إلى 

 

 

إن حسابات التداول الخالية من فوائد التبييت متاحة فقط للعمالء الذين ال يستطيعون   .3

جميع الحاالت   فإنه في بناًء على ذلك, و استخدام "فوائد التبييت" بسبب معتقداتهم الدينية. 

التقدم بطلب للحصول على حساب تداول إسالمي )خالي من فوائد التبييت(   فيها التي يتم

المطالبة  مبررات كافية لذلك و/أو ب  المطالبة تفظ الشركة بالحق في الشركة, تح في

. عالوة على ذلك, تحتفظ الشركة بالحق  لهذا التحويلعلى الضرورة أو الحاجة   بإثبات 

في رفض أي طلب من هذا القبيل, وفقاً لتقديرها الخاص, وألي سبب كان, دون إلزامها  

الء التقدم بطلب للحصول على حساب تداول  بتقديم أي تفسير أو تبرير. بينما يحق للعم

وتقديم أي طلب من هذا القبيل يستلزم   الي من فوائد التبييت( في أي وقت. إسالمي )خ

لعميل الذي تقدم بهذا الطلب الخاصة باتحويل جميع حسابات التداول الحقيقية األخرى 

 سال أي إشعار  دون إر ,بشكل تلقائي ت(  إلى حسابات إسالمية )خالية من فوائد التبيي
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تبلغ العميل عبر  الشركة بتقييم الطلب المقدم وس حول ذلك. عند استالم الطلب, ستقوم  .4

إذا تمت الموافقة على طلبه أم ال. ستدخل البنود الواردة هنا حيّز   فيما  البريد اإللكتروني 

التأكيد اإللكترونية التي تذكر  رسالة  فيه الشركة  ترسل س التنفيذ اعتباراً من التاريخ الذي

 أنه تمت الموافقة على طلب العميل. فيها 

 

رباح من  األحقيق ال يسمح للعمالء باستخدام حسابات التداول الخالية من فوائد التبييت لت .5

"فوائد   مبالغ  تعويض عن  وال يحق لهم المطالبة بالحصول على أي . "فوائد التبييت"

ات  خسروها نتيجة تحويل حسابات التداول الحقيقية الخاصة بهم إلى حسابالتي تبييت" ال

التداول  التي تم خاللها تحويل حسابات والفترة السابقة   عنتداول خالية من فوائد التبييت 

  الخاصة بهم إلى حسابات خالية من فوائد التبييت. تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء حالة

ألي حساب تداول حقيقي في أي وقت، ووفقًا لتقديرها   من فوائد التبييت الحساب الخالي 

 الخاص، ودون إلزامها بتقديم أي تفسير أو تبرير. 

 

  ,أو االحتيال اإلساءة, ل من أشكال عالوة على ذلك، في حالة اكتشاف الشركة ألي شك .6

األربيتراج, أو أي   العمولة المرتجعة على الفائدة/ محاولة االستفادة من أو  , أو التالعب 

حساب خالي من فوائد  أي  في أو االحتيال  المخادعة شكل آخر من أشكال نشاطات 

(  1أي وقت: )القيام بما يلي في في  بالحق ، فإن الشركة تحتفظ  ألي عميل  التبييت 

جميع حسابات التداول  على  حالة الحساب الخالي من فوائد التبييت  ل اإللغاء الفوري 

(  2. ) التبييت  فوائد ة من تداول خالي  ات والتي تم تحويلها إلى حساب , الحقيقية لهذا العميل

 لفوائد لتكاليف أو و/تصحيح واسترداد أي فوائد تبييت غير مستحقة, وأي مصاريف 

بأي من حسابات التداول الخالية من فوائد التبييت والتي   والتي تتعلق مستحقة  الغير 

لذلك العميل خالل الفترة التي تم فيها تحويل هذه الحسابات إلى حسابات تداول   تعود 

هذا  الخاصة بتداول ال جميع حسابات الفوري لغالق اإل ( 3خالية من فوائد التبييت. )

هذا  ب  الخاصة تداولالالعميل مع الشركة، وإلغاء جميع الصفقات التي تمت في حسابات 

في حسابات تداول هذا   الحاصلةوإلغاء جميع األرباح أو الخسائر   , العميل مع الشركة

 العميل مع الشركة . 

 

اللغة  أي لغة أخرى غير أي من المصطلحات الواردة هنا إلى  ترجمة إذا تمت  .7

أي خالف أو  في حال حدوث  ستكون معتمدةالتي  النسخة اإلنكليزية هي , فإناإلنكليزية 

 . نزاع


