
تفويض الحساب 
أدناه )بصفتي/بصفتنا(   الموقعون  نحن   أنا  

 الحاليين لشركة 

 ذات مسؤولية محدودة

 شركة مساهمة عامة

 شركة مساهمة

 أخرى

 )"الشركة"( والتي مسجله بموجب قوانين  
وعنوانها الرئيسي

 
 أقر/نقر بأنه في اجتماع 

 مجلس اإلدارة  مجلس المديرين

 المساهمين
تم إتخاذ القرارات التالية على النحو التالي:

أن يتم تعيين  . 1
)"البنك"( مصرفاً للشركة، وأن تقوم الشركة بفتح حساب تجاري و/أو اإلبقاء على أي 
حساب آخر بإسم الشركة وذلك ب  )أو بأي عملة 
اخرى حسبما يطالب به أو يوافق عليه البنك من حين آلخر(. سوف يكون البنك مفوضاً 
حتى يتم إبالغ البنك بأي قرار صادر من الشركة  بخالف ذلك، بمعاملة أو إعتبار أي 

 مدير/مدراء مخولين، أعضاء مجلس اإلدارة( . 2

 مجتمعين  منفردين

 )"المدير/المدراء المخولين"( أو أي  
 من األشخاص التالية أسمائهم )"المفوضين بالتوقيع"( 

 مجتمعين  منفردين:- 

أ. 

ب. 

ت. 

يتمتعون بسلطات كاملة للعمل والتوقيع نيابًة عن الشركة إلدارة وإغالق الحساب في 
جميع المعامالت مع البنك؛

أن يتم إصدار التعليمات للبنك بأن يخصم من كافة تلك الحسابات أو أي منها في . 3
األذونية  والسندات  والكمبياالت  الشيكات  المكشوفة،  أو  فيها  الدائنة  المبالغ  حدود 
أو  المقبولة  أو  المسحوبة  األخرى  والمستندات  الدفع  وأوامر  التجارية  واألوراق 
الصادرة أو المقدمة من الشخص/األشخاص المخولين أو المدير/المدراء المخولين 

نيابة عن الشركة؛ 

الشخص/األشخاص . 4 من  إليه  تصدر  خطية  تعليمات  أية  بموجب  البنك  يعمل  أن 
المخولين أو المدير/المدراء المخولين نيابة عن الشركة أو فيما يتعلق بسداد أوامر 
البريدية  والتحويالت  الكمبياالت  وإصدار  المباشرة  والخصومات  الدائمة  الدفع 

والبرقية شراء وبيع األوراق المالية والعمالت األجنبية؛

أن يقبل البنك على سبيل األمانة أو للتحصيل أو ألي غرض آخر أية أوراق مالية . 5
أو أية ممتلكات أخرى تودع لدى البنك أو يتم استالمها من الشركة أو نيابة عنها. 
وأن يقوم البنك بتسليم، إعطاء أو التخلي عن أي من تلك األشياء بناء على تعليمات 
خطية يصدرها له الشخص/األشخاص المخولين أو المدير/المدراء المخولين نيابًة 

عن الشركة؛

أن يتم تفويض الشخص/األشخاص المخولين أو المدير/المدراء المخولين نيابًة عن . 6
الشركة لعمل أي ترتيبات مع البنك فيما يتعلق بتقديم قروض للشركة ومنح تسهيالت 
وقت آلخر  من  التسهيالت  أشكال  من  آخر  شكل  أي  أو  كفاالت  وإصدار  إئتمانية 
حسبما يكون مطلوباً، وأن يوقع ويقبل نيابًة عن الشركة كضمان لما ذكر، أي شكل 

من أشكال الضمانات مهما كانت أنواعها وفقاً لما قد يطلبه البنك؛

وأن يقبل البنك )وفقاً لتقديره المطلق ( من الشخص/األشخاص المخولين أو المدير/. 7
أي  في  أو  فقدان شيك  في حاالت  الصرف  بإيقاف  تعليمات  أي  المخولين  المدراء 
لتلك  البنك  قبول  حالة  وفي  البنك.  عليها  ويوافق  القانون  بها  يسمح  أخرى  حاالت 
التعليمات من الشخص/األشخاص المخولين أو المدير/المدراء المخولين، فإن الشركة 
بهذا توافق بأن تقوم وفي كل األوقات بتأمين وتعويض البنك بالكامل وحمايته من 
كل التكاليف، شامالً بدون حصر التكاليف القانونية والمصاريف والمطالبات مهما 
كان سبب وقوعها أو تكبدها من قبل البنك وسواء نشأت نتيجة لقبول البنك لمثل هذه 

التعليمات أو ألي سبب آخر يتعلق بهذه التعليمات؛

أن يتصرف البنك بصفة عامة وفقاً ألي تعليمات خطية يقوم بإصدارها الشخص/. 8
األشخاص المخولين أو المدير/المدراء المخولين أو المدير/المدراء المخولين نيابة 
عن الشركة وأن يقبل أية إيصاالت أو مستندات أخرى تتعلق بالحساب أو معامالت 
نموذج  ولتعليمات  التفويض  لهذا  وفقاً  موقعة  تكون  أن  بشرط  الشركة  شؤون  أو 

التوقيع؛

تقوم الشركة بتعويض البنك عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف أو مطالبات أو . 9
فيما  الناشئة  أو  نتيجًة  البنك  تكبدها  التي  قانونية(  تكاليف  )بما في ذلك أي  مطالب 
البنك  يتعلق، )1( إستخدام وفقدان أو سرقة أي شيك أو دفتر شيكات صادرة من 
قبل  من  يتلقاها  التي  مراسالت  أو  تعليمات  أي  على  البنك  إعتماد   )2( للشركة؛ 
األشخاص المخولين أو المدراء المفوضين أو؛ )3( في أي طريقة أخرى مرتبطة 

مع أي من الحسابات المذكورة أعاله؛

أن يكون البنك باإلضافة الى أعضاء آخرين في مجموعة أتش أس بي سي )إذا . 10
انطبق(، مطالبين بالعمل وفقاً للقوانين والنظم الملزمة في السلطات القضائية ذات 
الصلة، والتي تتعلق بمنع غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وتقديم خدمات مالية 
للعقوبات، وقد يقوم  وخدمات أخرى ألشخاص ومؤسسات قد يكونون خاضعين 
البنك أو يطلب من أي عضو آخر في مجموعة أتش أس بي سي بإتخاذ أي إجراء 
القوانين  تلك  لكافة  بأنه مناسب إلتخاذه وفقاً  المطلق  الوحيد  لقراره  قد يراه وفقاً 
والنظم. مثل هذا اإلجراء قد يتضمن ولكن ال يقتصر على تعطيل أو التبليغ عن أو 
التحقيق في أي رسالة دفع وأية معلومات أخرى أو تعليمات العمالء التي ترسل 
الى أو من قبل الشركة أو بالنيابة عنها من خالل أنظمة البنك أو أنظمة أي عضو 
للتأكد من  بالمزيد من اإلستفسارات  أتش أس بي سي والقيام  آخر في مجموعة 
إذا كان اسم شخص أو كان يخضع للعقوبات بأنه بالفعل يشير الى هذا الشخص 

أو الكيان نفسه.

كما نفهم انه فيما عدا حيث تقر القوانين واألنظمة المعمول بها على خالف ذلك،   .11
معامالت  عليها  يجري  لم  والتي  بالعمالء  الخاصة  الودائع  حسابات  جميع  فإن 
خمس  لفترة  )ب(  أو  الجارية؛  للحسابات  واحدة  سنة  لفترة  )أ(  إيداع  أو  سحب 
سنوات للودائع ألجل او للحسابات تحت الطلب – سيتم إعتبارها حسابات خاملة 
ويتم حجزها تلقائياً. وفي حال ظل أحد هذه الحسابات خامالً لفترة عشرة سنوات 
من تاريخ إجراء آخر معاملة، وإذا لم يتمكن البنك خالل هذه الفترة من الحصول 
إقفال الحساب،  الخامل، سيتم عندها  على تعليمات منا لتحصيل رصيد الحساب 
في  قانونية  حقوق  أي  وممارسة  المطالبات  كافة  تسوية  بعد  الرصيد  وتحويل 
مطالبات  أي  وبدون  بها  المعمول  واألنظمة  القوانين  والتسويات حسب  المقاصة 

أخرى مترتبة على البنك تجاه الشركة؛ و

أن كافة الحسابات التي تفتح اآلن أو فيما بعد و/أو يتم اإلبقاء عليها بإسم الشركة   .12
العامة  والشروط  والبنود  التفويض  هذا  لبنود  وفقاً  معها  والتعامل  إدارتها  ستتم 
إلدارة الحسابات والخدمات المصرفية والخدمات اإللكترونية كما هو مطبق بين 

وقٍت وآخر لدى البنك.

تؤكد الشركة للبنك على ان الشركة وكل من الشركاء فيها )سواء شكل مباشر أو   .13
التي  البالد  قانونًيا أو مالك منتفع( ليست مسجله وليس مسجلّون في  غير مباشر، 
تسمح إصدار أسهم لحاملها وتوافق على أن الشركة  و الشريك/الشركاء لن يقومون 
بإصدار أو تحويل أي من أسهم الشركه أو اسهم شركاءها )حسب مقتضى الحال( 
إلى اسهم حاملها بدون موافقة البنك الكتابية. توافق الشركة على اخطار البنك فوراً 
في حالة تم إصدار أسهم لحاملها عن الشركة أو الشريك/الشركاء. تؤكد الشركة أيضاً 
القوانين واألنظمة  البند في إطار  للتعهدات في هذا  القدرة على أن تمتثل  أن لديها 

المعمول بها في بلد تأسيسها.
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وفي مقابل موافقة البنك على فتح و/أو اإلبقاء على الحسابات المذكورة أعاله بإسم الشركة 
وكذلك الموافقة على تقديم و/أو اإلستمرار في تقديم تسهيالت مصرفية للشركة فقد تقرر ما يلي:

أن الشركة توافق على الرسوم والمصاريف، المعدلة من قبل البنك من وقت إلى آخر . 1
والمتوفرة في موقع البنك على اإلنترنت.

أن يتم تزويد البنك بقائمة بأسماء ونماذج تواقيع المدير/المدراء/عضو مجلس . 2
اإلدارة/ أعضاء مجلس اإلدارة وأي شخص أشخاص مفوضين بالتوقيع نيابًة عن 

 الشركة، وتم إشعار البنك من قبل إخطار كتابي عن مّوقع عليه من قبل 

 رئيس مجلس اإلدارة  المدير العام 

للشركة وباإلضافة إلى ذلك، عن أية تغييرات قد تطرأ فيه وأن يكون للبنك حق 
 التصرف بموجب هذا االخطار الى حين إستالم إخطار آخر موقع عليه من قبل 

 رئيس مجلس اإلدارة  المدير العام للشركة؛

أن يتم تزويد البنك بالقرارات الواردة في هذا التفويض وأن تظل سارية لحين . 3
 إتخاذ قرار بتعديلها من قبل 

 الشركاء  أعضاء مجلس اإلدارة 

 مجلس المديرين  المدير العام للشركة

 وأن يتم تسليم نسخة منها معتمدة من قبل 

 رئيس مجلس اإلدارة   المدير العام للشركة 

 المدراء المخولون  
على انها طبق األصل للبنك؛

أن يتم تزويد البنك فوراً بنسخة من المستندات التأسيسية للشركة ونسخة من أي قرار . 4
تعديل بمجرد إتخاذه وكذلك نسخ من كافة الشهادات السارية الصالحية والمستندات 
األخرى الدالة على تأسيس الشركة وكافة الرخص والموافقات واألذونات السارية 
الصالحية التي تسمح للشركة بممارسة أعمالها في  

والتي قد يطلبها البنك من حين آلخر؛

 وأن الشركة قد إستلمت ونحن . 5

 الشركاء   المدراء المخولون 

 األشخاص المخولون  المدراء

 أعضاء مجلس اإلدارة
 قد قرأنا البنود والشروط العامة الخاصة بتشغيل الحسابات والخدمات المصرفية 

 اإللكترونية والمتوفرة في صفحة البنك األلكترونية 

ونوافق ونقبل صراحة أن نكون ملزمين بها )التي قد يتم تعديلها من وقت الى 
آخر( سواء صدرت باللغة اإلنجليزية و/أو باللغة عربية.

بهذا  	شهد  نشهد بأن ماورد أعاله هو نقل صحيح ودقيق وكامل للقرارات الشركة وإنها تتفق مع النظام األساسي للشركة.
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