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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــة إلتزاماتــه لصال ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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طلب فتح حساب

الفرع 

Account Opening Form

BranchالتاريخDate

رقم الحساب

For Bank Use Only الستخدام البنك فقط

Account No

اسم الحساب

اللقب:

Account Details تفاصيل الحساب

Title of Account

Salutation: Othersآخر

العملة:

عمالت أخرى الرجاء التحديد:

نوع الحساب:

عنوان المراسلة:

رقم هاتفرقم الفاكس

التوفير بالس

Currency:

Other Please Specify:

Account Type:

Correspondence Address:

Tel (Office) Fax Number

Savings PlusادخاريSavingsجاريCurrent

EURO€يوروGBP£جنيه استرلينيUSD$دوالر أمريكيSDGجنيه سوداني

.Mrالسيد.Mrsالسيدة.Msا·نسة.Drدكتور*Minorقاصر@

:Nature of Accountطبيعة الحساب: Joint Accountحساب مشتركIndividual Accountحساب شخصي Special Accountحساب خاص

Personal Information of Applicantبيانات شخصية مقدم الطلب

إسم العميل                             ا¬سم ا�ول                              ا¬سم الثاني                              ا¬سم الثالث                              ا¬سم ا�خير

إسم ا�م:

نوع هوية مقدم الطلب:

مكان أو جهة إصدار البطاقة:

الجنسية:

إسم الزوج أو الزوجة:

Customer Name                        First Name                         Second Name                          Third Name                               Last Name

Husband’s Name:

Identity Proof:

Mother’s Name:

Place of ID Issue::رقم بطاقة التعريفID#:

Driving Licenseرخصة القيادةPersonal ID بطاقة شخصيةPasportجواز سفر  

FemaleأنثىMaleذكر

Otherأخرى

Nationality:Other Nationality:

Date of ID Expiry: تاريخ انتهاء البطاقة: Date of ID Issue: تاريخ إصدار الهوية:

Government Sector: قطاع حكومي: Private Sector:

Date of Birth:

Country of Residence:

قطاع خاص:

Others (Please Specify): أخرى (الرجاء التحديد): الوظيفة:

تاريخ الميالد:

بلد ا¬قامة:

اللغة المفضلة: 

Country of Birth:

Gender:

بلد الميالد:

الجنس:

جنسية أخرى:

ArabicEng. ا¬نجليزية :Language Preferenceالعربية

:Employment Tenure:Employment Statusمدة العمل في الوظيفة:

Name of Employer: إسم جهة العمل:

Address of Employer: عنوان جهة العمل:

Permanent Address: العنوان الدائم:

Permanentالوضع الوظيفي: Temporaryدائم مؤقت

Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــة إلتزاماتــه لصال ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................



Call Mubasher: +249 15 6661000   www.bankofkhartoum.com

Car Owner:                            Yes                  No  

Other (Please specify):

هل تمتلك سيارة:                            نعم                         ال

Are you a house owner?           Rented?          Family house? هل بيتك ملك؟                          إيجار؟                           بيت العائلة؟

أخرى (يرجي التحديد):

عدد أفراد العائلة (يرجي التحديد):

المستوي التعليمي: 

No. of family Members (Please specify):

Education:

Personal Information of Joint Applicantبيانات شخصية مقدم الطلب المشترك

إسم العميل                             ا¬سم ا�ول                              ا¬سم الثاني                              ا¬سم الثالث                              ا¬سم ا�خير

إسم ا�م:

نوع  بطاقة تعريف المتعامل:

مكان  إصدار البطاقة:

الجنسية:

إسم الزوج أو الزوجة:

Customer Name                        First Name                         Second Name                          Third Name                               Last Name

Husband’s Name:

Identity Proof:

Mother’s Name:

Place of ID Issue::رقم بطاقة التعريفID#:

Military IDPersonal IDبطاقة عسكرية  هوية شخصية

Advocate ID بطاقة محامي Driving License Teacher ID رخصة القيادة بطاقة معلم

State & Local Govt. الحكومة المحلية والوالئية Private Enterprise .Federal Govt مشاريع خاصة الحكومة الفدرالية

Non Bank Financial Institution Non Financial Public Enterpriseمؤسسات مالية غير مصرفية Others (Please Specify)مشاريع عامة غير مالية أخرى (الرجاء التحديد) 

Married Un-Marriedمتزوج متزوج

FemaleأنثىMaleذكر

Nationality:Other Nationality:

Date of ID Expiry: تاريخ انتهاء البطاقة: Date of ID Issue: تاريخ إصدار الهوية:

Job Sector:

Date of Birth:

Country of Residence:

قطاع الوظيفة:

تاريخ الميالد:

بلد ا¬قامة:

Profession/Occupation:

Job Title/Designation:

المهنة/الوظيفة:

اللقب/المسمى الوظيفي:

Country of Birth: بلد الميالد:

اللغة المفضلة: 

Marital Status:

Gender:

الوضع العائلي:

الجنس:

جنسية أخرى:

ArabicEng. ا¬نجليزية :Language Preferenceالعربية

Email Address: البريد ا¬لكتروني:

هاتف(المنزل):

هاتف(النقال): 

Tel (Residence):

Tel (Mobile):

:Employment Tenure:Employment Statusمدة العمل في الوظيفة:

Name of Employer: إسم جهة العمل:

Address of Employer:

Email Address:

عنوان جهة العمل:

Permanent Address: العنوان الدائم:

البريد ا¬لكتروني:

هاتف(المنزل):

هاتف(النقال): 

Tel (Residence):

Permanentالوضع الوظيفي: Temporaryدائم مؤقت

Tel (Mobile):

Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــة إلتزاماتــه لصال ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................



Call Mubasher: +249 15 6661000   www.bankofkhartoum.com

Car Owner:                            Yes                  No  

Other (Please specify):

هل تمتلك سيارة:                            نعم                         ال

Are you a house owner?           Rented?          Family house? هل بيتك ملك؟                          إيجار؟                           بيت العائلة؟

أخرى (يرجي التحديد):

عدد أفراد العائلة (يرجي التحديد):

المستوي التعليمي: 

No. of family Members (Please specify):

Education:

ا¬سم:

Account #:

Name:

رقم الحساب:

How long has the introducer known the applicant?

Tel (Office):

Email Address:

Bank / Branch:

منذ متي يعرف المعرف مقدم الطلب؟

البريد ا¬لكتروني:

البنك / الفرع:

مرجع الموظف - ا¬سم                                                                        رقم الموظف

هاتف(المنزل): هاتف(المكتب):

العنوان: 

Tel (Residence):

Address:

:Signatureتوقيع المعرف ا�ول:

Staff Reference - Name                                       Staff Code

:Tel (Mobile)هاتف(النقال): 

Introducer Details 1بيانات المعرف  ١

ا¬سم:

Account #:

Name:

رقم الحساب:

How long has the introducer known the applicant?

Tel (Office):

Email Address:

Bank / Branch:

منذ متي يعرف المعرف مقدم الطلب؟

البريد ا¬لكتروني:

البنك / الفرع:

مرجع الموظف - ا¬سم                                                                        رقم الموظف

هاتف(المنزل): هاتف(المكتب):

العنوان: 

Tel (Residence):

Address:

:Signatureتوقيع المعرف ا�ول:

Staff Reference - Name                                       Staff Code

:Tel (Mobile)هاتف(النقال): 

Introducer Details 2بيانات المعرف  ٢

إسم الحساب:

Bank’s Name: Branch Name:

Title of Account:

إسم البنك:إسم الفرع:

Account #: رقم الحساب:

Detail of Other Bank Accountsبيانات الحسابات مع البنوك ا�خرى

Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................



Call Mubasher: +249 15 6661000   www.bankofkhartoum.com

رقم جواز سفر:

Tel (Residence): Tel (Office):

Passport Number:

هاتف (المكتب):

Email: بريد إلكتروني:

Authorization Limit: حد التفويض:

تعليمات التشغيل:

Mandatee Signature: توقيع المفوض:

هاتف (المنزل):

Tel (Mobile): هاتف (النقال):

Address: العنوان:

Operating Instructions:

Customer Signature: توقيع العميل:

Mandatee Name: إسم المفوض:

Mandatee Detailsبيانات المفوض

ا¬سم:

التوقيع:

Name:

Signature:

:Dateالتاريخ:

:Signature of Account Holderتوقيع مقدم الطلب:

Cheque Book Requisition Formطلب دفتر شيكات

أنا/نحن/ نطلب إصدار دفتر شيكات لي/لنا، الذي سأقوم/ سنقوم بإستالمه 
شخصي� أو بواسطة شخص مخول أعتمده/نعتمده. الرجاء خصم تكاليف 

دفتر الشيكات من حسابي/ حسابنا.

بهذا أنا الموقع أدناه أقر بكامل أهليتي المعتبرة شرع� وقانون� بصحة 
المعلومات والبيانات الواردة أعاله

I/We request you to please issue me/us a cheque book, which shall be 
collected by me/us in person or by an authorized person designated by 
me/us under acknowledgement. Please debit the cost of the cheque 
book to my/our account

I the undersigned in my legally accepted state and capacity, I attest 
that the above mentioned information is correct.

تاريخ ا¬جراء:

Relationship Manager Code: Processed by:

Processing Date:

تم ا¬جراء بواسطة:

Initial Deposit: مبلغ ا�يداع ا�صلي:

Operating Instructions: تعليمات التشغيل:

قبل التوقيع(التواقيع):

Approved By: تمت الموافقة بواسطة:

رمز مدير العالقة:

Date of Account Opening: تاريخ فتح الحساب:

Cheque Book Issued: اصدار دفتر شيكات :

Signature(s) Admitted::قطاع الصناعة للمتعاملIndustry Segment of Customer:

Scanned On: تم المسح بتاريخ:

Introducer’s Details Verified by (Name): تم التحقق من إسم المعرف(ا¬سم):

For Bank Use Only ستخدام البنك فقط

النعم YesNo

@ للمتقدمين القصر الرجاء إرفاق طلب بيانات ولي ا�مر.
@ الكثر من متقدمين يستخدم نموذج الطلب ا¬ضافي.

* For Minor Applicants please attach guardian details form.
* For more than 2 applicants use Additional Application Form.

Electronic Services الخدمات ا لكترونية

ATM Card    

Internet Banking (iBOK)

Mobile Banking (mBOK)

SMS Alerts

(please tick for desired services) (الرجاء ضع عالمة على الخدمات التى ترغب فيها)

بطاقة صراف آلي

الخدمات المصرفية عبر االنترنت

الخدمات المصرفية عبر الموبايل

اشعارات بالرسائل القصيرة

النعم YesNo

النعم YesNo

النعم YesNo

النعم YesNo

Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
ــاع أو  أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضي
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
ــاع أو  أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضي
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
ــاع أو  أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضي
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــداد العمي ــريطة س ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــى الرقــم الس ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــداد العمي ــريطة س ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
ــاع أو  أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضي
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
ــاع أو  أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضي
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــة إلتزاماتــه لصال ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــة إلتزاماتــه لصال ــل لكاف ــداد العمي ــريطة س ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــة إلتزاماتــه لصال ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــى الرقــم الس ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــى الرقــم الس ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــى الرقــم الس ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
ــاع أو  أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضي
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
ــاع أو  أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضي
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................



Call Mubasher: +249 15 6661000   www.bankofkhartoum.com

Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــى الرقــم الس ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
ــاع أو  أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضي
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــداد العمي ــريطة س ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــداد العمي ــريطة س ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
ــاع أو  أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضي
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــه لصال ــة إلتزامات ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
ــاع أو  أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضي
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــة إلتزاماتــه لصال ــل لكاف ــداد العمي ــريطة س ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................
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Terms and Conditions of the Banking Services
These terms and conditions are subject to the 
Memorandum of Association of the Bank of Khartoum 
( the “Bank”) as well as its Articles of Association. They 
are executed according to the Bank's Articles of 
Association, internal policies and regulations and the 
legal opinions issued by the Bank's Sharria’ Board, to 
the policies, regulations, instructions and directives of 
the Central Bank of Sudan (“CBOS”) and to the 
applicable laws of Sudan as these terms and conditions 
are not inconsistent with the Islamic Sharria’ principles 
and teachings nor with those of the applicable laws.
First: Conditions of Opening Personal Bank Account:
1- Any person may open a current or savings  account 
with Bank (the “Account”), since he/she is a Sudanese 
national, a legal resident of the Sudan or since he/she 
meets the other criteria of stay in Sudan as may be 
determined from time to time by CBOS or under the 
relevant applicable laws.
2- Opening personal bank account is subject to the 
Personal Accounts Opening policies applicable both 
in the Bank and in CBOS.
3- A person desiring to open an account with the Bank 
(“Applicant”) is required to fill in the Account Opening 
Form and complete the required information, submit 
all such supporting documents and information as may 
be required by the Bank. The applicant shall be legally 
responsible for any false or fraudulent document 
and/or information.
4- If at any time an account is opened by way of 
incomplete or incorrect documents and/or 
information, the Bank may, at its sole discretion, make 
such account restricted or get it (frozen account), until 
all required documents and/or information are 
submitted to the Bank truly and completely. Without 
prejudice to the right of the Bank to take any legal 
measures that are required against the applicant, the 
Bank may close such account.
5- The Bank may, at its sole discretion, refuse to open 
any account, without giving any reasons for such 
refusal.
Second: Account Number and PIN:
1- In case of the Bank accepts the application 
submitted by the applicant for opening personal 
account, he/she would be the Bank's Client (the 
“Client”).
2- The Bank specifies to the Client a number for the 
Applicant's personal account (the “Account Number”) 
to use it in his banking transactions with the Bank.
3- The Client shall ensure not to disclose or divulge his 
Account Number to any person not authorized to 
know the said Account Number.  The Bank shall not be 

held responsible for any losses or damage that might 
result from the Client's failure to maintain the 
confidentiality in respect of his/her Account Number 
and/or the Personal Identification Number (PIN).
Third: Specimen Signature:
1- The Client shall conduct his transactions with the 
Bank only by way of a signature that is authorized by 
the Bank (the “Client Signature”).
2- The Client shall be required to fill in the specimen 
signature card with the Client Signature he/she desires 
to use in dealing with the Bank; such card will be kept 
with Bank.
3- The Client shall not disclose the Client Signature to 
any third party.
4- The Bank shall not be held responsible for any 
forgery in the Client Signature, if such forgery could 
not be discovered with the naked eye, neither shall it 
be held responsible for any unauthorized usage of the 
Client Signature, unless the Bank has been notified in 
writing by the Client of such usage before conducting 
the banking transaction.
5- In case of the Client desires to change the Client 
Signature, he/she shall be required to notify the Bank 
of such intention and then fill in the specimen 
signature card with the new Client Signature. No such 
change or revocation shall be valid save on the 
working day following the day when the request of 
change/ revocation has been received by the Bank. 
However, the Bank shall have the right to accept any 
checks present with the old Client Signature.
Fourth: Terms of Change the Account Name:
4- 1 In case, for any reason, the Client desires to 
change his/her name, he/ she is required to provide the 
Bank with all the required documents duly issued by 
the competent authorities, approving and authorizing 
such change of name.
4- 2 In case of the change of Client's name, the 
Bank shall have the right to refuse or to accept any or 
all of the checks, payment orders and/or documents 
issued before the change of the Client's name, without 
any responsibility on the Bank's part. 
Fifth: Address, Notices and Correspondence:
1- The Client acknowledges that the address stated in 
the Account Opening Form is the one authorized by 
the Bank for delivering all notices, notifications, 
account statements or any notices to be sent by mail.
2- In case of the Client changes the address stated in 
the Account Opening Form, he/she shall be required to 
promptly notify the Bank in writing of the new address, 
and in case of failure, the Bank shall not be held 
responsible for non-sending of any correspondences or 
notices to the Client because of sending the same to 

the old address.
Sixth: Withdrawals:
1- The Client can make any withdrawals from the 
Account with the Bank, but the conditions of this 
paragraph shall not be applicable in respect of the 
investment fixed deposit, where only the terms and 
conditions of investment fixed deposit shall apply. 
However, the Bank may, at its sole discretion and by 
way of special resolution, allow the Client to withdraw 
a part of the investment fixed deposit before the 
maturity date.
2- The Bank may keep the paid original checks for a 
five-year period and may destroy them thereafter.
3- The Bank shall not be held responsible for lack of 
account restricted funds due to changes in 
transferability, fund payments, involuntary transfers, 
warlike actions, civil disorders or due to any other 
reasons out of the Bank's control.
4- The Bank shall make its utmost cautions, but shall 
not be held responsible for the payment of any 
lost/stolen checks within the normal work progress.
5- The Client agrees to authorize the Bank to debit 
directly from the Account all the amounts necessary for 
the payment of any expenses, charges, commissions, 
taxes, stamp duty, production fees or any charges or 
fees imposed under law on the client's transactions 
with the Bank.
6- The Bank reserves the right not to pay any check or 
permit any withdrawals that may cause the balance be 
less than the minimum limit, if any, or be over the 
balance available in the Account, unless some 
arrangements for such procedure are previously agreed 
on mutually by the Client and the Bank.
7- Withdrawal from the Account is made by way of 
orders issued by the Client in a method accepted by 
the Bank.
Seventh: Accounts in Foreign Currencies:
1- Accounts/ deposits in foreign currencies that are 
opened and kept with the Bank are subject to the 
applicable local laws and regulations from time to time 
being in force, including regulations and directives of 
foreign exchange control issued by CBOS and the 
instructions of the competent governmental according 
to the relevant Sudanese laws.
2- The due profits of the savings account are paid in 
foreign currency and the investment fixed deposits 
accounts just as from time to time determined by the 
Bank. No profits of current accounts are paid in foreign 
currency.
3- Withdrawal from accounts in foreign currencies is 
subject to the availability of the relevant foreign 
currency with the Bank, to the directives and 

instructions issued by CBOS and to the Sudanese 
applicable laws.
4- Withdrawal from the account in foreign currency 
shall be made by checks, withdrawal coupons issued 
by the Bank or by telegraphic transfer (TT) in the 
currency of the Account, provided that the withdrawal 
is conducted only by the Client's handwritten request. 
The Bank shall not be bound to pay any amount 
available as a credit in the account. The request 
referred here shall be in form of a check drawn at the 
Bank, provided that it shall be issued in such a way that 
it is payable in the Account currency as a withdrawal at 
sight. The Client then shall on demand pay up any 
sending stamp or any other charges relevant to the 
withdrawal from the Account.
5- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall not be held responsible for any losses in the 
exchange of the currencies as a result of any balance 
transfer/movement in foreign currency to another 
account of the Client in other currency.
Eighth: Banking Services Costs, Charges and 
Commissions:
1- The Account shall be subject to the charges 
applicable according to the Bank Schedule of charges 
and the amendments from time to time made thereto.
2- The Bank shall always have the right to charge the 
Account – without notifying the Client- any costs, 
charges, expenses, fees, commissions, Zakat or tax that 
is payable in advance, stamp duty, production fees or 
any other charges or taxes imposed by governmental 
powers or circles under the law, or any other fees in 
respect of the Account or the balances therein or 
imposed on depositing or withdrawal from the 
Account or on any other banking transactions or 
services provided by the Bank.
3- The Client authorizes the Bank to reflect any credit 
entries that have been made by mistake in case the 
Client withdraws a credit amount, and the Client shall 
promptly return the same amount to the Bank. Bank 
shall also have the right to reflect any debit entries 
made by mistake.
4- The Bank shall have the right to charge the Account 
-without notifying the Client– any claims, damages 
expenses or any other amounts that may be incurred or 
experienced by the Bank as a result of the Bank's 
action by virtue of the Client's instructions and/or any 
operation expenses from time to time fixed by the 
Bank.
Ninth: Account Statement:
1- The Client shall at any time be entitled to request a 
statement for the Account with the Bank, provided that 
the Bank shall have the right to deduct the charges, 

expenses and taxes imposed on such measure.
2- The Client admits and acknowledges that the Bank, 
according to the CBOS's regulations, sends to the 
Client a periodical – or according to such period as 
requested by the Client- an account statement, and the 
Client shall be required to examine and check the 
entries shown in such account statement so that in case 
of any error or mistake found in the statement it shall 
be reported to the Bank by the Client with a period of 
15 (fifteen) days from the date of the account 
statement. In case the Client fails to report such errors 
or mistakes to the Bank within such specified period, 
then the Client's right to appeal, challenge or reject 
any mistake in the statement shall be forfeited and the 
Bank shall have the right to deduct any charges, 
expenses or fees prescribed on such measure or 
procedure.
3- In case of any error or mistake in the credit and/or 
debit entries in the account statement, the Bank shall 
have the right to correct the same without notifying the 
Client and to refund any amount(s) from the Client to 
the Bank whether as a whole or in parts. The Bank shall 
not be held responsible to the Client for any losses or 
damages resulting from such mistakes.
4- The Client admits and acknowledges that the Bank 
shall have the right to send the Client's account 
statement to CBOS or to any a competent court or to 
any other body legally entitled to receive the same, 
without any responsibility on the Bank's part and the 
Bank shall bear no loss or damage cost the Client 
incurs due to such disclosure.
Tenth: Account Closure:
1- Provided having paid all the liabilities due to the 
Bank, the Client shall be entitled to close the Account 
with the Bank by way of a written notice bearing the 
Client Signature. 
2- The Bank shall have the right to close the Account 
in case of the Client's death or losing his/her legal 
capacity to manage the Account.
3- Either by virtue of a resolution of on a request of 
CBOS or any competent court, administrative order or 
otherwise, the Bank shall have the right close, freeze or 
suspend transactions in the Account without prior 
notice to the Client and the Bank, however, shall not 
be held responsible for any breach of duty for the client 
towards the Bank or for any loss or damage to the 
Client might incur.
4- The Bank shall have the right, at its sole discretion, 
to close the Account with or without previous notice to 
the Client, if the Client manages the Account in a way 
not satisfactory to the Bank or contradicting the 
CBOS's regulations, or for any other reason whatever, 

without binding the Bank to state the reasons for such 
closure.
5- In case the Account is closed, the Client is required 
to promptly return to the Bank any unused checks 
relating to the Account or confirm to the Bank, in case 
of the Bank's approval, that he has disposed of them 
provided that the Client shall bear the legal 
responsibility in case he/she fails to dispose of the 
same.
6- The Client shall pay up to the Bank all the amounts 
due from the Client as soon as the Client receives the 
notice stating the Bank's intention to close the 
Account, and the Bank shall be entitled to directly 
debit such amounts from the Account in case of 
sufficient balance.
Eleventh: Bank's Right in Combination and Set- Off:
11- 1 Notwithstanding any other condition 
contained in these terms and conditions, the Bank 
shall have the right at any time and from time to time 
and at its sole discretion to combine and set -off all or 
any Accounts in the name of the Client, whatever the 
Account type or name, and whether they are separated 
or combined, in order to meet any debts due to the 
Bank from the Client, and without any need to notify 
the Client.
11- 2 the Bank's right to set-off and combine 
accounts extends to the right to amend or apply 
clearing in respect of any debts due from the Client in 
favor of the Bank regardless the relevant currency(s). In 
case of any deficit or shortage resulting from such 
combination or set-off in favor of the Bank, the Client 
shall be bound to promptly pay up such deficit on the 
first demand by the Bank.
Twelfth: Hold Harmless of Legal Liability:
The Client agrees and undertakes to hold the Bank, its 
managers, officials, proxies, representatives harmless 
against all losses, damages, costs, liabilities and 
expenses of whatever nature, if any, that might directly 
or indirectly faced or incurred by the Bank, or the 
Bank's successors in interest, the Bank's managers or 
assignees, no matter how such damages arose 
including, but not limited to, the losses, damages, costs 
and expenses resulting from or related to suits, claims, 
procedures, requests, applications, legal liabilities and 
lawsuits of whatever nature that are lodged against the 
Bank by anybody in respect of the Bank's opening the 
Account or provision of the banking services, as 
requested by the Client, or in respect of the Bank's act 
on the Client's instructions or on any other order 
whatever it is in connection to the Account or the 
Client.

Thirteenth: Standing Orders:
The Bank accepts the execution of standing orders 
issued by the Client provided that sufficient funds are 
available in the Account for executing such standing 
orders. The Bank shall not be held legally responsible 
for any delay or mistake in sending or any mistake from 
the payer bank's side or from any of the Bank's 
correspondents, and the Client admits and 
acknowledges that the Bank shall not be held 
responsible for such delay or mistake and the Client 
further undertakes to compensate the Bank for the 
losses, damages or expenses it incurs as a result of 
executing the Client's standing orders.
Fourteenth: Account Management:
1- No person other than the Client shall be permitted 
to manage the Account. However, the Client, with the 
Bank's approval, may authorize any other person to 
manage the Account provided that the Client shall 
hold the Bank harmless from any liability, loss or 
damage the Client may incur due the Account being 
managed by such authorized person on behalf of the 
Client.
2- The Bank at any time shall have the right and 
without notifying the Client to refuse to deal with the 
Client's authorized representative without any need to 
give reasons for such refusal.
3- The Bank shall have the right to close the Account 
as if the Account is managed by the Client 
himself/herself, in case of the proxy mismanages the 
Account. 
Fifteenth: Account of Bodies Corporate:
1- Any governmental or non-governmental 
corporation incorporated under the applicable laws of 
Sudan or authorized to carry on legal business as per a 
license from the competent authorities, or any 
governmental corporation, NGO, or human 
organization authorized by the competent authorities 
to carry on its activity in the Sudan or any person 
having the status of the above bodies corporate can 
open an account with the Bank.
2- All the Accounts opened by the bodies corporate 
described in the above paragraph referred to as body 
corporate accounts.
3- The opening of the body corporate account shall be 
subject to the rules of corporation or body corporate 
accounts opening applicable by the Bank and CBS.
Sixteenth: Opening and Operation of Bodies 
Corporate Account:
1- A body corporate shall provide the Bank with a 
resolution issued by the Board of Directors (or the 
equivalent), authorizing:
(1) Opening the Account in the name of the body 

corporate.
(2) Appointment of the authorized representative(s) to 
sign on behalf of the body corporate for the opening 
and operation of the Account, on behalf of the body 
corporate, with clear determination of the powers 
delegated to such person(s) for the Account operation.
(3) All the legal documents of the body corporate 
incorporation and the licenses relevant to the 
corporation's business and/or any other documents as 
may be required by the Bank.
2- The representative(s) authorized to open and 
operate the corporation's account shall sign on the 
account opening pattern to execute all the banking 
transactions on behalf of the body corporate or 
corporation with the Bank, according to the powers 
delegated by the corporation to the representative(s).
Seventeenth: Change in the Body Corporate:
1- A body corporate shall promptly notify the Bank of 
any change occurring, accompanied with the required 
supporting documents, in the followings: 
 1- In the name of the body corporate;
 2- The corporation's documents of incorporation;
 3- The Articles of Association of the corporation/body
      corporate;
 4- Names of shareholders, Directors and Managers;
 5- The legal form the corporation/ body corporate;
 6- The representatives authorized to sign;
 7- The partners of the corporation;
 8- In any other matter as the Bank may deem it 
      necessary.
2- The Bank shall not be held responsible for any 
damage or losses that may result from the 
non-notification of the Bank by a body 
corporate/corporation about any change in any of the 
above items.
Eighteenth: Partnership Account:
1- In case a member of a partnership ceases to be a 
member in consequence of death, loss of legal 
capacity, bankruptcy or otherwise, the Bank – until 
receiving a written notice of the same by all or any of 
surviving members or by the legal representative or 
legal trustees for any other partners- shall be 
authorized to deal with the survivors or the members 
still working up to the date as the members having the 
full powers to dispatch the partnership business and 
deal to with its assets with full freedom, as no change 
has taken place.
2- Every partner admits that in case of any change in 
the powers of any other partner in respect of the 
representation of the partnership whether due to 
retreat, resignation, dismissal or any change in the 
partnership's documents of incorporation or name or 

due to removal of legal capacity from any of the 
partners, his bankruptcy, death or entering or retreat of 
one or more of the partners, the survivors shall remain 
completely responsible to the Bank for any transaction 
with it. Moreover, the partners and their heirs/ 
successors undertake to pay up all such amounts and 
fulfill all such financial liabilities as are due to the Bank 
from the partnership. The Bank mat, at its sole 
discretion, attach the partnership account for the 
purpose of meeting such amounts and financial 
liabilities,
Nineteenth: Closing of Bodies Corporate & 
Partnership Accounts:
1- Unless it has fulfilled all of its financial liabilities, a 
body corporate shall have the right to close its account 
with the Bank with a written resolution issued by its 
Board of Directors (of the equivalent).
2- The Bank, without any need to notify the body 
corporate or partnership, may close their accounts due 
to mismanagement by the authorized representatives, 
or due to any other reason according to the Bank's 
resolution, without any need to state any reason for 
such closure and without any consequences and 
responsibility on the Bank's part for such closure.
3- The Bank may, without notifying a body corporate, 
close the Account in case of the body corporate 
dissolution or winding up or in case of starting winding 
up voluntarily or through a court unless the court 
otherwise orders, or in case of the loss of license to 
carry on the business inside the Sudan, without any 
responsibility on the Bank's part for the closure of the 
account.
4- The Bank shall have the right to close the Account 
of a body corporate or a partnership by virtue of the 
order of the CBOS or of any court of jurisdiction or any 
other body that is legally entitled to order so, without 
holding the Bank responsible for that.
5- In all the above cases, the Bank shall have the right 
to directly debit from the Account or the body 
corporate or partnership any financial liabilities due 
from the Client to the Bank.
Twentieth: Banking Confidentiality and Disclosure of 
Information:
20- 1 All the information related to the Client 
including his/her personal information, business 
activity and other legal activities that the Bank came to 
know through the Client's dealings with the Bank, 
Client's account numbers, the balances with the Bank 
whether debit or credit, shall all deemed confidential 
(Client's Confidential Information), and shall not be 
disclosed by the bank to any person save on an the 
Client's express written approval.

20- 2 Notwithstanding the above paragraph and 
without any need to notify the client, the Bank may 
disclose the Client's Confidential Information, such an 
information on the Client or on his/her account(s) to 
the CBOS or any court or body legally entitled to 
receive the same in case these authorities request to 
disclose such information, and the Bank shall bear no 
responsibility for any loss or damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 3 In case the Client holds the American 
nationality, the Client admits that the Bank shall have 
the right, without any need to notify the Client, to 
disclose the Client's Confidential Information to the 
American Department of Taxation, without holding the 
Bank responsible for any damage incurred by the 
Client due to such disclosure.
20- 4 Without prejudice to the banking 
confidentiality, and without any need to notify the 
Client, the Bank may disclose some of the Client's 
Confidential Information to the Bank's foreign 
correspondents and to the bodies and centers with 
which the Bank deals for the purposes of developing 
and evaluating the banking services provided by the 
Bank to its Clients. In this respect, the below Client's 
signature shall be deemed as an authorization for the 
Bank to do so.
Additional Banking Services Terms and Conditions
Twenty First: ATM Service:
1. Rules of Issuance of ATM card:
1.1. The Customer admits that the ATM card is the 
Bank’s property, and that the Bank issues it for the 
Customer to facilitate his/ her dealing with the Bank 
account through use of the ATM card in accordance 
with the hereinafter stated terms and conditions. The 
Bank has the right to cancel or retain the ATM card at 
any time without expressing any reason for doing so to 
the Customer.
1.2. The Bank shall not issue ATM cards for corporate 
entities.
1.3. In case of joint account, the Bank may issue an 
ATM card for each of the joint Customers if each of 
them is authorized to manage the account with single 
signature. 
1.4. Upon application by the Customer, the Bank may 
issue additional ATM card, or cards, for any person to 
withdraw cash or to effect any banking transaction, in 
the Customer’s account, through the ATM machine. 
The Customer acknowledges that the issuance and the 
use of the additional ATM card are subject to all the 
Terms and Conditions herein stated.
1.5. The Bank issues the ATM card upon the Customer’s 
request when opening the account. The Bank has the 

right to destroy the ATM card pertaining to a 
Customer’s account if not collected by the Customer 
within one month from the date of its issue. In case of 
the Customer applies for a new card after destroying 
that not collected, the Customer shall bear all the fees 
prescribed by the Bank for issuing the ATM card. The 
Customer shall also bear the fees for issuance of an 
ATM card in case of the Customer requested renewal 
of an expired ATM card or replacement of in case of 
loss or theft.
1.6. The Customer should notify the Bank immediately 
in case of loss or theft of the ATM card or in case of its 
being stuck inside the ATM machine, and should abide 
by the Bank instructions in this concern. The Customer 
bears all the losses and damages incurred in the period 
between the time of the loss or theft of the ATM card 
and the time of officially notifying the Bank of this 
incident. 
2. Terms of using the ATM Card:
2.1. After receiving the ATM card by the Customer, the 
Customer should activate the PIN code of the ATM 
card himself. 
2.2. The Customer affirms that s/he is responsible of 
keeping the ATM card and the PIN code safe. The 
Customer shall prevent any other person from using 
the ATM card or to have access to the PIN code. The 
Customer bears full liability for the ATM card use by 
any third party and shall hold the Bank indemnified 
against any loss or damage incurred by the Bank 
because of use of the card by any third party.
2.3. In case the Bank issues an ATM card to any partner 
in a joint account, all the cardholders shall be legally 
liable, jointly and severally, for any financial 
obligations arising from, or connected in any way to, 
the use of the ATM card.
2.4. The issuance by the Bank of an additional ATM 
card does not constitute a bank/Customer relationship 
between the Bank and the beneficiary. The Customer 
accepts that the beneficiary has no right to raise any 
claim, allegation or suit against the bank because of 
using the additional ATM card. The Customer exempts 
the Bank from any legal liability for any loss or damage 
incurred by the Customer as a result of using the ATM 
card by the beneficiary. The Customer undertakes 
severally or jointly with the beneficiary, to indemnify 
the Bank against any loss or damage incurred as a 
result of misuse of the additional card by the 
beneficiary.
2.5. The Bank shall not be held liable towards the 
Customer for any failure to provide any banking 
services through the ATM machine if the failure is 
attributed to a misuse of the ATM machine, a damage 

of the card, a malfunction in the computers, network 
or the communication, a power outage, any other 
malfunction or standstill including system/network 
malfunction or any other cause whatsoever. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage to the 
Customer resulting out of this.
2.6. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected by the ATM card including, but 
not restricted to, purchase from sale points using ATM 
cards.
2.7. The Bank shall not be held liable in case the ATM 
card is rejected by any ATM machine, sale point or any 
other third party.
2.8. The Bank fixes the maximum amount of money 
that can be withdrawn within one day using the ATM 
card according to Bank’s and the Central Bank of 
Sudan’s policies. The Bank has the right to fix and 
change the total amount of money that can be 
withdrawn and the number and type of the permissible 
transaction that can be done by the ATM card.
2.9. The Bank has the right to deduct from the 
Customer’s account any fees for using the ATM 
machines administered by other banks in accordance 
with the regulations of Central Bank of Sudan and the 
Bank’s tariff. 
2.10. The transfer through the ATM card from and to 
the Investment Saving Account is subject to the terms 
and conditions of the Investment Saving Account.
2.11. The value of the purchases and withdrawal 
outside the Sudan is fixed on the basis of US Dollars 
and according to the prevailing exchange rate on the 
day on which the transaction was recorded on the 
Customer’s account, and the prescribed fees shall be 
added for any cash withdrawal.
2.12. The Bank reserves the right to add, delete, cancel 
or amend any service provided by the Bank through 
the ATM card from time to time without prior 
notification to the Customer.
Twenty Second: The Bank E-banking Service:
1. Conditions for Obtaining E-banking Service:
1.1. The Bank may provide E-banking Service upon 
request by the Customer.
1.2. The E-banking Service allows the Customer to 
effect banking transactions through the internet 
including -except cash withdrawal- deduction from the 
account, credit, transferring money, obtaining bank 
statements and other services that the Bank can 
provide through the internet from time to time.
1.3. The Customer shall be identified by a PIN code in 
addition to a password which can be sent to the 
Customer upon his/her request. The PIN code and the 
password shall be consisted of a number of digits and 

alphabetical letters that enable the Customer to log on 
to the service. The PIN code and the password can be 
changed by the Customer at any time.
2. Terms of Use of E-banking Service:
2.1. The transactions through the E-banking Service 
–accepted by the Bank- shall be effected upon request 
by the Customer. The Bank has the right to deduct the 
prescribed fees on these transactions directly from the 
Customer’s account. The Bank may amend the fees 
from time to time. The Customer should check before 
doing any transaction to ascertain that his credit covers 
the transaction together with the prescribed fees. The 
Bank shall not be held liable if the amount of the 
transaction has decreased as a result of deducting the 
prescribed fees.
2.2. The Bank shall not be held liable in case the 
Customer cannot access the E-banking Service due to 
a malfunction in the network, a power outage or any 
general outrage or as a result of seizing the Customer’s 
account or issuance of garnishee order by a court or 
any other competent authority that has such power by 
virtue of the law, or as result of set off or netting 
exercised by the Bank to settle indebtedness of the 
Customer towards the Bank.
2.3. The Bank shall not be held liable for any loss or 
damage incurred by the Customer as a result of using 
E-banking Service to settle bills or charges to any other 
body; the Customer alone shall be responsible of the 
accuracy of the information and date s/he enters and of 
the amendment of fees, charges, information or data. 
The Customer should settle any dispute about the 
amounts transferred or that deducted with that 
concerned body. The Customer shall indemnify and 
hold the Bank harmless of any loss incurred.
2.4. The Customer agrees that the records kept by the 
Bank for the transactions effected by the Customer are 
conclusive evidence as to the trueness and accuracy of 
the transactions. If any dispute arises between the Bank 
and the Customer about an amount written in both 
digits and words, the amount written in words shall 
prevail. 
2.5. The Customer shall keep the PIN code and the 
password safe and shall not disclose them to any other 
person or allow him to use them. The Customer shall 
notify the Bank immediately in case of loss or theft or 
in case s/he knows that any other person has obtained 
the PIN code or the password; in such a case the Bank 
shall not be liable for any transaction effected before 
the Customer notifies the Bank. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss incurred as a 
result of failure to notify the Bank of such incident.   
2.6. The Bank shall not be held liable of any use, entry 

or hacking of Customer account through the internet 
by any third party by using any cheating or any 
malicious means; the Bank is exempted from any 
liabilities, claims, obligations or rights that may arise 
from or in relation to the use of the E-banking Service 
in connection to the Customer’s account, information 
and data related to the transactions that transmitted 
through the internet.
2.7. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the E-banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Third: Banking Service through Mobile 
Phones:
1. Conditions for Obtaining The Mobile Phone 
Banking Service:
1.1. Upon request, the Bank may provide the Mobile 
Phone Banking Service for Customers.
1.2. The Mobile Phone Banking Service allows the 
Customer to receive the available banking facilities 
through the mobile phone. The Bank has the right to 
change these services without prior notice to the 
Customer.
1.1. In case the Bank accepts the Customer’s request to 
have this service, the Bank gives the Customer a PIN 
code enabling the Customer to use the service. The 
Customer can change the PIN code at any time. 
2. Terms of Using the Mobile Phone Banking Service:
2.1. The Customer shall be responsible for all the 
transactions effected through the Mobile Phone 
Service using the Customer’s PIN code. The Customer 
shall hold the PIN code safe. The Customer should 
notify the Bank immediately in case of loss or theft of 
the PIN code or its being known to any third party; in 
this case the Bank shall not be held responsible for any 
transaction concluded through the Mobile Banking by 
using the PIN code.
2.2. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.3. The Customer agrees that the Bank is not liable for 
any losses or damage incurred by the Customer as a 
result of using the Mobile Banking Service to pay bills, 
invoices or any fees for any entity; the Customer is 
solely liable for the correctness of the data he enters 
and for the change in the fees, information or data, s/he 
should settle any dispute about the amounts transferred 
or that deducted by the concerned entity. The 
Customer is liable to indemnify the Bank against any 
loss incurred as a result of this.
2.4. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Customer cannot access the Mobile 
Banking Service due to a malfunction in the network, a 

power outage or any general outrage or as a result of 
seizing the Customer’s account or issuance of 
garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.5. The Customer agrees that the Bank has the right at 
any time to halt the Mobile Banking Service without 
conveying any reasons for this and without prior 
notification. 
Twenty Fourth: SMS and Email Alerting Service
1. Conditions for Obtaining SMS and Email Alerting 
Service:
1.1. Upon request by the Customer, the Bank may 
provide SMS and Email Alerting Service. This is a 
service by which the Bank sends SMS and email 
alerting messages about the transactions effected in the 
account.
1.2. In case the Bank accepts to provide this service for 
the Customer, the Customer agrees to furnish the Bank 
with the required information and data; the Bank shall 
not be responsible for any wrong information or data 
provided by the Customer. The Customer shall 
indemnify the Bank against any loss or damage 
incurred by the bank as a result of the wrong 
information. The Customer shall update the bank of 
any subsequent information.
1.3. In case of joint accounts, the alert message shall 
be sent for one mobile phone or one email address. 
Such alert message sent to one mobile or email address 
shall be deemed to be sent to all partners in the joint 
account.
2. Terms of Use of SMS and Email Alert Service:
2.1. The Customer authorizes the Bank to deduct any 
fees or commissions for the Mobile Banking Service.
2.2. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable for any loss or damage incurred by the Customer 
as a result of sending alert messages by the Bank 
through SMS or email.
2.3. The Customer agrees that the Bank shall not be 
liable in case the Bank fails to send alert messages 
through SMS or email due to a malfunction in the 
network, a power outage or any general outrage or as 
a result of seizing the Customer’s account or issuance 
of garnishee order by a court or any other competent 
authority that has such power by virtue of the law, or as 
result of set off or netting exercised by the Bank to 
settle indebtedness of the Customer towards the Bank.
2.4. The Bank has the right to contract with any person 
or entity as sub-contractors or agents to provide the 
SMS and email Alerting Service for the Customer.
2.5. The Customer should make sure that his/her 

mobile phone and email is able to receive alert 
messages sent by the Bank.
2.6. The Bank specifies the scope and time of this 
service and may change the same from time to time on 
its own discretion.
2.7. The Customer agrees that the Bank is not bound to 
send alert messages through SMS service or the email 
for any transaction effected in the Customer’s account 
and that this service is provided by the Bank to the 
comfort of the Customer. The Customer agrees that the 
Bank has the right to stop this service without 
explanation and without prior notice to the Customer. 
Twenty Fifth: General Provisions:
1. The Bank may, at its sole discretion, transfer the 
Client's account(s) to any of its branches, and can 
suspend, allot, freeze, and stop the transactions in all 
or any of the Client's accounts without giving any 
reasons for that. This can also be done as per the 
practice law of banking or according to a request from 
any court or to an administrative resolution or if 
requested by an authority legally entitled to so request, 
or under the directives and regulations of CBOS, 
without previous notice to the Client, and without 
incurring any risks or legal liability in respect of 
violating the trust, commitment or duty from the 
Bank's part.
2. The Client accepts that provision or refusal of any 
facilities or services by the Bank to the Client shall be 
subject to the Bank's sole choice, and the continuation 
or provisions of such services shall also be subject to 
the Bank's sole choice.
3. The Client shall legally be held responsible for the 
compensation of the Bank for such expenses, losses or 
damages as may be resulting from or in respect of the 
banking transactions/services. The Bank shall be 
authorized to charge any accounts for any all or any 
such commissions, expenses, costs and other banking 
expenses (including any legal fees) as incurred in 
respect of the same, according to the ratios from time 
to time fixed by the Bank. The Client shall pay such 
amounts to the Bank in such manner as the Bank solely 
determines.
4. The Client agrees that any amount and all amounts 
in the account shall be employed by the Bank first to 
pay up any amounts that may be payable in respect of 
any banking services (including, but not limited to, the 
personal financing that is consistent with the Shariaa’) 
that has been or is being provided to the Client, until 
all the payable amounts are fully paid up to the Bank in 
the manner fully satisfying to the Bank.
5. These terms and conditions are subject to the Sudan 
laws and to the courts of jurisdiction in the Sudan.

6. The Bank shall not be held responsible to the Client 
in any way for the decrease, devaluation, weakness, 
non-transportability, loss or unavailability of funds in 
the Clients’ Accounts due to taxation, attachment, 
charges, confiscation, devaluation of the Account 
currency, fluctuation of the exchange rates or due to 
any other measure that is out of the Bank's control.
7. Notwithstanding the foregoing and anything 
contained in this document, the Client shall 
irrevocably and without conditions and at all times 
comply with all the terms and conditions of the Bank 
as well as those specified by the CBOS's directives and 
the Sudanese laws from all aspects and under all 
circumstances.
8. As to the Accounts opened for minors, the Bank 
shall be entitled to act on the instructions given by the 
guardian mentioned in the Account opening form 
unless the Bank receives a written notice or 
instructions from the guardian or a notice from a 
competent authority stating otherwise, then the Bank 
may open the Account, Saving Account, or investment 
fixed deposit for the minors as per the signature of the 
father, grandfather or the legal guardian in case the 
father and grandfather are dead, according to an order 
of guardianship until the minor reaches the legal age 
when the minor can personally receive the funds and 
manage the Accounts. However, in case if the minors 
who are under the guardianship, the order of court of 
jurisdiction is required in respect of such guardianship; 
but generally the Bank may, at its sole discretion, open 
current accounts for the minors and in such case the 
Bank may refuse to open such account save on the 
guardian's request. However, no checkbooks are to be 
issued for the minors' Accounts and they would not be 
permitted to operate and manage the Account. Any 
withdrawal from the Account shall be in the presence 
of the guardian or by an order of the court.
9. The Bank shall not be held legally responsible to the 
Client for any losses, damages or delay, which is fully 
or partially attributed to acts or mistakes from the part 
of any governmental or nongovernmental body, or to 
any event due to unusual or extraordinary conditions 
that are reasonably out of the Bank's control, 
including- but not limited to- disorders, riot, rebellion, 
devices breakdown, electricity supply cut off and other 
extraordinary conditions.
10. The Bank may attach all guarantees and 
undertakings kept with it in the name of the Client in 
consideration of the payment of any amounts payable 
by the Client.
11. The terms and conditions set forth in this 
document/policy are considered as part of the terms 

and conditions of the banking services of the Bank. The 
terms and conditions of the banking services of the 
Bank are completely available on the Banks’ branches 
spreading all over the Sudan states and the Bank 
website www.bankofkhartoum.com. The terms and 
conditions set forth in the Terms and Conditions of the 
Banking Services shall be deemed an integral part of 
this document/policy and the Bank shall have the right 
to amend from time to time such terms and conditions.

I/ we, the undersigned,  ……………………………….. 

have duly read the above terms and conditions and as 

in my/our legally accepted state and capacity, I/ we 

attest that I/ we agree to them.

Name: …………………………………………………....

Signature: …………………………………....................

Date: ………………………………………………….....

شروط وأحكام الحسابات الجارية والتوفير
بنــك  تأســيس  لعقــد  والشــروط  ا�حــكام  هــذه  تخضــع 
تنفيــذ  ويتــم  ا�ساســي  ونظامــه  ("البنــك")  الخرطــوم 
ــه  ــك ونظام ــيس البن ــد تأس ــ� لعق ــروط وفق ــكام والش ا�ح
الهيئــة  وفتــاوى  ولوائحــه  الداخليــة  وأنظمتــه  ا�ساســي 
بنــك  وتوجيهــات  وتعليمــات  وللوائــح  للبنــك  الشــرعية 
الســودان المركــزي ولقوانيــن الســودان المعمــول بهــا فــي 
الوقــت الحاضــر بالقــدر الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه الشــروط 
وتعاليمهــا  ا¬ســالمية  الشــريعة  مبــادئ  مــع  وا�حــكام 

والقوانين المعمول بها.
أوال: ضوابط فتح الحساب الشخصي:

١. يجــوز �ي شــخص فتــح حســاب جــاري أو توفيــر لــدى البنــك 
يقيــم  كان  إذا  أو  ســوداني�  مواطنــ�  كان  إذا  ("الحســاب") 
بمعاييــر  يفــي  كان  إذا  أو  الســودان  فــي  قانونيــة  بصفــة 
الســودان  بنــك  يحددهــا  أن  يجــوز  التــي  ا�خــرى  ا¬قامــة 
المركــزي مــن وقــت ·خــر والقوانيــن ذات الصلــه المطبقــة 

في السودان.
ــح  ــط فت ــخصي لضواب ــاب الش ــح الحس ــب فت ــع طل ٢. يخض
البنــك وبنــك  الحســابات الشــخصّية المعمــول بهــا لــدى 

السودان المركزي.
٣. يجــب علــى الشــخص الــذي يرغــب فــي فتــح حســاب 
طــرف البنــك ("مقــدم الطلــب") مــ� إســتمارة فتــح الحســاب 
وإكمــال المعلومــات المطلوبــه بهــا با¬ضافــة إلــى تقديــم 
التــي يطلبهــا  كافــة المســتندات والمعلومــات المؤيــدة 
البنــك وذلــك با¬ضافــة لتقديــم شــخصان يقومــان بتزكيــة 
مقــدم الطلــب بحســب ضوابــط البنــك، ويكــون مقــّدم 
الطلــب مســؤوًال مســؤلية قانونيــة عــن أي معلومــات أو 
أو  الخطــأ  طريــق  عــن  للبنــك  تقديمهــا  يتــم  مســتندات 

الغش أو ا¬حتيال.
٤. وفــي حــال جــرى – في أي وقت من ا�وقات – فتح حســاب 
معلومــات  أو  كاملــة  غيــر  ومعلومــات  بمســتندات 
ومســتندات غيــر صحيحــة، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
تقييــد تشــغيل ذلــك الحســاب (تجميــد الحســاب) لحيــن 
إكمــال تقديــم كل المعلومــات و/أو المســتندات المطلوبــة 
دون  وذلــك  الحســاب  قفــل  للبنــك  ويحــق  البنــك،  إلــى 
القانونيــة  ا¬جــراءات  إتخــاذ  فــي  البنــك  بحــق  المســاس 

الآلزمة في مواجهة مقّدم الطلب.
٥. يحــق للبنــك – وفــق خيــاره وحــده – أن يرفــض طلــب فتــح 

حساب، وذلك دون أن يبدي أي سبب للرفض.
ثاني�: رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي:

البنــك للطلــب المقــّدم مــن مقــدم  ١. فــي حــال قبــول 
الطلــب  مقــّدم  يصبــح  شــخصي  حســاب  لفتــح  الطلــب 

عميًال لدى البنك ("العميل").
٢. يعطــي البنــك للعميــل رقمــ� لحســابه الشــخصي ("رقــم 
الحســاب") ليجــري العميــل تعامالتــه المصرفيــة مــع البنــك 

من خالل هذا الرقم.
ــاء  ــف أو إفش ــدم كش ــن ع ــل أن يضم ــى العمي ــب عل ٣. يج
ــه بمعرفــة رقــم  ــر مخــّول ل رقــم الحســاب �ّي شــخص غي
ــن أي  ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ــن يك ــه ول ــار الي ــاب المش الحس
خســائر أو أضــرار يمكــن أن تقــع نتيجــة إخفــاق العميــل فــي 
المحافظــة علــى الســرية فيمــا يتعلــق برقــم الحســاب 

ورقم التعريف الشخصي.
ثالث�: نموذج التوقيع:

ــب  ــك بموج ــع البن ــة م ــه المصرفي ــل تعامالت ــري العمي ١. يج
توقيع معتمد لدى البنك.

التوقيــع  نمــاذج  كــرت  يمــ�  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٢
مــع  بــه  التعامــل  فــي  يرغــب  الــذي  بالتوقيــع  المعتمــد 

البنك، ويتم ا¬حتفظ بهذا الكرت طرف البنك.
توقيعــه  عــن  ا¬فصــاح  عــدم  العميــل  علــى  ٣.يجــب 

المعتمد �ّي شخص ثالث.
تزويــر فــي توقيــع  أّي  البنــك مســؤوًال عــن  لــن يكــون   .٤
بالعيــن  إكتشــافه  اليمكــن  التزويــر  كان  إذا  العميــل 
المجــّردة، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أّي إســتخدام 
لتوقيــع العميــل غيــر مصــّرح بــه مــن العميــل مالــم يخطــر 
إجــراء  قبــل  ا¬ســتخدام  بذلــك  كتابــة  البنــك  العميــل 

العملية المصرفية. 
ــد  ــه المعتم ــر توقيع ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح ٥. ف
لــدى البنــك فعلــى العميــل أن يخطــر البنــك بذلــك وعليــه أن 
يمــ� كــرت نمــاذج توقيعــات بالتوقيــع الجديــد، ولــن يكــون 
أي تغييــر أو إلغــاء ســاري المفعــول إال فــي يــوم العمــل 
التالــي الــذي يلــي يــوم إســتالم طلــب التغييــر أو ا¬لغــاء 
ــة  ــيكات مقدم ــول أي ش ــك قب ــق للبن ــك، ويح ــطة البن بواس

وعليها التوقيع القديم.
رابع�: تغيير ا سم: 

١. فــي حــال رغــب العميــل فــي تغييــر إســمه �ي ســبب، يجــب 
د البنــك بالمســتندات المطلوبــة صــادرة مــن  عليــه أن يــزوِّ

السلطات المختّصة  بالموافقة على تغيير ا¬سم.
٢. فــي حــال تغييــر إســم العميــل يحــق للبنــك أن يرفــض أو 
يقبــل دفــع أي مــن أو جميــع الشــيكات وأوامــر الدفــع وكل 
المســتندات الصــادرة قبــل تغييــر إســم العميــل دون أي 

مسؤولية على البنك.
خامس�: العنوان وا خطارات والمكاتبات:

ــتمارة  ــي إس ــور ف ــل المذك ــوان العمي ــأّن عن ــل ب ــّر العمي ١. يق
فتــح الحســاب يعتبــر العنــوان المعتمــد للعميــل لــدى البنــك 
لتســيلم كل ا¬خطــارات وا¬شــعارات وكشــوفات الحســاب 

أو التبليغات بالبريد.
٢. فــي حــال تغييــر العميــل للعنــوان المذكــور فــي إســتمارة 
ــوان  ــورÕ بالعن ــك ف ــالغ البن ــل بإب ــزم العمي ــاب يلت ــح الحس فت
الجديــد كتابــة، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار 
البنــك بعنوانــه الجديــد فلــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن أي 

مكاتبــات أو إخطــارات ال تصــل للعميــل بســبب إرســالها إلــى 
العنوان القديم. 

سادس�: السحوبات:
الســحوبات مــن حســابه طــرف  ١. يمكــن للعميــل إجــراء 
البنــك، ولــن تســري شــروط هــذه الفقــرة علــى الوديعــة 
ــروط  ــة ش ــذه الحال ــي ه ــق ف ــث تطب ــتثمارية حي ــة ا¬س الثابت
وأحــكام الوديعــة الثابتــة ا¬ســتثمارية غيــر أن البنــك ووفــق 
خيــاره وحــده وبقــرار خــاص مــن ســلطات البنــك المختصــة – 
يمكــن أن يســمح للعميــل بســحب جــزء مــن الودائــع الثابتــة 

ا¬ستثمارية قبل تاريخ ا¬ستحقاق.
ــة  ــة المدفوع ــيكات ا�صلي ــظ بالش ــك أن يحتف ــوز للبن ٢. يج

لمدة خمس سنوات ويمكن إتالفها بعد ذلك.
أمــوال  وجــود  عــدم  عــن  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٣
ــل أو  ــة تحوي ــى قابلي ــرات عل ــبب تغيي ــاب بس ــدة للحس مقّي
دفــع ا�مــوال أو التحاويــل غيــر الطوعيــة أو ا�عمــال الحربيــة 
أخــرى خــارج ســيطرة  أو �ســباب  المدنيــة  أو االضطرابــات 

البنك.
٤. علــى البنــك أن يمــارس أقصــى درجــات الحــرص ولكنــه لــن 
يكــون مســؤوًال عــن دفــع أي شــيكات مفقــودة/ مســروقة 

خالل سير العمل العادي.
ــرًة  ــم مباش ــك بالخص ــض البن ــى تفوي ــل عل ــق العمي ٥. يواف
مــن الحســاب كل المبالــغ الضروريــة لدفــع أي نفقــات أو 
رســوم أو عمــوالت أو ضرائــب أو ضريبــة دمغــة أو رســوم 
القانــون علــى  أّي رســوم يتــم فرضهــا بموجــب  أو  إنتــاج 

تعامالت العميل مع البنك.
٦. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن ال يدفــع أي شــيك/ يســمح 
ــاض  ــى انخف ــا إل ــا إم ــؤدي دفعه ــن أن ي ــحوبات يمك ــأي س ب
الرصيد إلى ما دون الرصيد ا�دنى المطلوب – إن وجد – أو تزيد عن 
الرصيــد المتــاح بالحســاب مــا لــم يتفــق العميــل مــع البنــك 

مسبق� على ترتيبات لهذا ا¬جراء.
٧. يتــم الســحب مــن حســاب العميــل مــن خــالل أوامــر 

صادرة بواسطة العميل بطريقة مقبولة للبنك.
سابع�: الحسابات بالعمالت ا�جنبية:

١. يجــري فتــح حســابات/ ودائــع بالعمــالت ا�جنبيــة ويتــم 
المحليــة  واللوائــح  القوانيــن  مراعــاة  مــع  بهــا  االحتفــاظ 
الســارية المعــول بهــا مــن وقــت ·خــر، بمــا فــي ذلــك لوائــح 
بنــك  مــن  الصــادرة  ا�جنبــي  النقــد  رقابــة  وتوجيهــات 
المختصــه  الحكوميــه  والجهــات  و   المركــزي  الســودان 

وقوانين السودان ذات الصلة.
٢. ُتدفــع ا�ربــاح المســتحقة عــن حســاب التوفيــر بالعمــالت 
ــا  ــ� لم ــتثمارية طبق ــة االس ــع الثابت ــابات الودائ ــة وحس ا�جنبي
يحــدده البنــك مــن وقــت ·خــر، وال ُتدفــع أربــاح عــن حســابات 

الجارية بالعمالت ا�جنبية.
ا�جنبيــة  بالعمــالت  الحســابات  مــن  الســحب  يخضــع   .٣
البنــك  لــدى  الصلــة  ذات  ا�جنبيــة  العملــة  لتوفــر 

وللتوجيهــات الســارية الصــادرة عــن بنــك الســودان المركــزي 
وللقوانين المطبقة في السودان.

٤. يتــم الســحب مــن الحســاب بالعملــة ا�جنبيــة بواســطة 
ــن  ــك أو ع ــن البن ــادرة م ــحب الص ــائم الس ــيكات  أو قس الش
ــة التــي يحتفــظ العميــل  طريــق تحويــالت تلغرافيــة بالعمل
يتــم  أن  علــى  ا�جنبيــة  العمــالت  بحســاب  خاللهــا  مــن 
الســحب بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن العميــل. ولــن يكــون 
دائــن  كرصيــد  موجــود  مبلــغ  أي  بدفــع  ملزمــ�  البنــك 
شــيك  شــكل  فــي  الطلــب  ذلــك  ويكــون  بالحســاب، 
مســحوب علــى البنــك شــريطة أن يصــاغ الشــيك لينــص 
بعملــة  با¬طــالع  كســحب  الدفــع  مســتحق  أنــه  علــى 
ــة  ــداد أي دمغ ــب س ــد الطل ــل عن ــى العمي ــاب، ويتول الحس

إرسال أو رسوم أخرى ذات صلة بالسحوبات من الحساب. 
٥. يقــر العميــل بــأن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن أي 
خســائر فــي تبــادل العمــالت ناتجــة عــن أي تحويــل/ حركــة 
ــاص  ــاب خ ــى حس ــة إل ــة ا�جنبي ــاب بالعمل ــن حس ــدة م أرص

بالعميل بعملة أخرى.
ثامن�: التكاليف ورسوم الخدمات المصرفية والعموالت:

١. يخضــع الحســاب للرســوم المعمــول بهــا حســب جــدول 
البنــك الخــاص بالرســوم والتعديــالت التــي ُتجــرى عليــه مــن 

وقت ·خر.
٢. يحــق للبنــك دائمــ� – ودون إشــعار منــه للعميــل – أن يقّيــد 
علــى الحســاب أي تكاليــف أو رســوم أو مصروفــات نفقــات 
أو أتعــاب أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب مدفوعــة مقدمــ� أو 
رســوم دمغــة أو رســوم إنتــاج أوأيــة رســوم أخــرى أو ضرائــب 
تفرضهــا دوائــر أو ســلطات حكوميــة بموجــب القانــون وأي 
ــي  ــي ف ــدة الت ــاب أو ا�رص ــق بالحس ــا يتعل ــرى فيم ــاء أخ أعب
مــن  والســحب  الحســاب  فــي  ا¬يــداع  علــى  أو  الحســاب 
مــن  أخــرى  مصرفيــة  تعامــالت  أي  علــى  أو  الحســاب 
الحســاب  أو الخدمــات المصرفيــة ا�خــرى التــي يقدمهــا 

البنك للعميل.
٣. يفــّوض العميــل البنــك بعكــس أي قيــود دائنــة تمــت عــن 
دائــن  مبلــغ  العميــل  ســحب  حالــة  فــي  الخطــأ  طريــق 
 ،Õويجــب علــى العميــل أن يعيــد المبلــغ ذاتــه للبنــك فــور
تتــم  خصــم  قيــود  أي  يعكــس  أن  أيضــ�  للبنــك  ويحــق 

بالخطأ.
٤. يحــق للبنــك – ودون تفويــض صريــح آخــر مــن العميــل – أن 
نفقــات  أو  مطالبــات  أّي  العميــل  حســاب  مــن  يخصــم 
ا�ضــرار أو مبالــغ أخــرى يمكــن أن يتكبدهــا البنــك أو يتعــرض 
علــى  بنــاًء  البنــك  لتصــرف  نتيجــة  منهــا  يعانــي  أو  لهــا 
تعليمــات مــن العميــل و/ أو أي نفقــات تشــغيل يحددهــا 

البنك من وقت ·خر.
تاسع�: كشف الحساب:

١. يحــق للعميــل أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك إســتخراج 
كشــف لحســابه طــرف البنــك، علــى أنــه يحــق للبنــك أن 

يخصــم الرســوم والمصروفــات والضرائــب المفروضــة علــى 
هذا ا¬جراء.

الســودان  بنــك  ضوابــط  بحســب  بأّنــه  العميــل  يقــّر   .٢
المركزي  يرسل البنك للعميل  بصوره دوريه  – أو على أساس 
الفتــرة التــي يطلبهــا العميــل – كشــف حســاب إلــى العميــل 
ويجــب علــى العميــل أن يتحقــق مــن القيــود الموضحــة 
فــي كشــف الحســاب، وفــي حــال وجــود أي خلــل أو خطــأ 
فــي كشــف الحســاب يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك 
كشــف  تاريــخ  مــن  يومــ�   (١٥) عشــر  خمســة  خــالل 
الحســاب، وفــي حــال فشــل العميــل فــي إخطــار البنــك 
خــالل الفتــرة المحــددة ال يحــق للعميــل الطعــن فــي صحــة 
أي قيــد موضــح فــي كشــف الحســاب ويحــق للبنــك خصــم 
أيــة مصروفــات أو رســوم أو ضرائــب مفروضــه علــى هــذا 

أالجراء.
٣. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي تســجيل القيــود الدائنــة 
أو المدينــة فــي كشــف الحســاب، يحــق للبنــك أن يعــدل مــن 
ــغ  ــتعيد أي مبل ــل وأن يس ــار العمي ــود دون إخط ــه القي جانب
ــة.  ــة أو متفرق ــواء مجتمع ــك س ــل للبن ــن العمي ــغ) م (مبال
ــرار  ــائر أو أض ــن أي خس ــ� ع ــؤوًال قانون ــك مس ــون البن ــن يك ول

ناتجة بسبب تلك ا�خطاء.
٤. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك أن يرســل كشــف لحســاب 
للعميــل لبنــك الســودان المركــزي أو أي محكمــة أو أّي جهــة 
مخــّول لهــا قانونــ� بذلــك دون أّي مســؤولية علــى البنــك وال 
يتحمــل البنــك  أّي خســارة أو ضــرر يلحــق بالعميــل نتيجــة 

هذا ا¬فصاح.
عاشر�: قفل الحسابات:

ــك،  ــح البن ــة إلتزاماتــه لصال ــل لكاف ــريطة ســداد العمي ١. ش
البنــك بموجــب  أن يقفــل حســابه طــرف  يجــوز للعميــل 

إشعار خطي موّقع بتوقيعه المعتمد لدى البنك.
ــل أو  ــاة العمي ــال وف ــي ح ــاب ف ــل الحس ــك قف ــق للبن ٢. يح

في حال فقدان العميل ل�هلية القانونية ¬دارة حسابه.
٣. يحــق للبنــك إمــا بنــاًء علــى قــرار منــه أو بموجــب طلــب مــن 
أي محكمــة أو أمــر إداري أو خالفــه، أن يقفــل أو يجّمــد أو 
يوقــف التعامــالت فــي أي حســاب للعميــل  دون إشــعار 
مســبق للعميــل ودون أن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� عــن 
ــة  ــن أي ــ�و ع ــاه العمي ــك تج ــى البن ــب عل ــأي واج ــالل ب أي إخ

خساره أو أضرار قد تلحق بالعميل.
٤. يحــق للبنــك أن يقفــل حســاب العميــل وفقــ� لخيــاره 
وحــده بعــد إرســال، أو دون إرســال، إشــعار للعميــل إذا أدار 
العميــل الحســاب بطريقــة غيــر مرضيــة للبنــك وتخالــف 
ــ� كان  ــر أي ــبب آخ ــزي أو �ي س ــودان المرك ــك الس ــط بن ضواب

دون أن يكشف البنك للعميل عن سبب قفل الحساب.
ــد  ــل أن يعي ــى العمي ــب عل ــاب، يج ــل الحس ــال قف ــي ح ٥. ف
ــة  ــتخدمة متعلق ــر مس ــيكات غي ــور أي ش ــى الف ــك وعل للبن
أن يؤكــد  البنــك، يجــب  بالحســاب، وفــي حالــة موافقــة 

يتحمــل  أن  ُأتلفتعلــى  قــد  الشــيكات  أن  للبنــك  العميــل 
العميــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال فشــله بأتــالف 

الشيكات.
المبالــغ  كل  للبنــك  يســدد  أن  العميــل  علــى  يجــب   .٦
المســتحقة فــور اســتالم العميــل ¬شــعار البنــك الخــاص 
برغبتــه فــي قفــل الحســاب، ويحــق للبنــك فــي حــال وجــود 
رصيــد قائــم فــي الحســاب أن يخصــم مثــل هــذه المبالــغ 

مباشرة من الحساب. 
أحد عشر: حق البنك في التوحيد والمقاصة:

هــذه  فــي  متضمــن  آخــر  شــرط  أي  مــن  الرغــم  علــى   .١
ا�حــكام والشــروط، يحــق للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت 
·خــر – وفــق خياره وحده – أن يقوم بتوحيد وضم و/ أو دمج 
جميــع الحســابات أو أي حســاب بإســم العميــل أّي كان نــوع 
الحســاب أوا�ســماء ســواًء كانــت متفرقــة و/ أو موحــدة 
وذلــك �غــراض إســتيفاء أّي مديونيــة للبنــك علــى العميــل و 

دون إشعار للعميل.
٢. يشــمل حــق البنــك فــي الدمــج والضــم  حــق البنــك فــي 
تعديــل أو أن يجــري مقاصــة بشــأن مديونيــة علــى العميــل 
لصالــح البنــك بصــرف النظــر عــن العملــة أو العمــالت ذات 
الصلــة، وفــي حــال نشــأ عــن ذلــك التوحيــد أو الضــم نقــص 
أو عجــز لصالــح البنــك، يكــون العميــل ملزمــ� بســداد العجــز 

المذكور فورÕ عند أول طلب من البنك.
إثنى عشر: التأمين عن المسؤولية القانونية:

البنــك  وابقائــه  تأميــن   أن  العميــل ويوافــق علــى  يلتــزم 
ــن  ــأى ع ــه بمن ــه وممثلي ــه ووكالئ ــه وموظفي ــاء  مديري وأبق
وا�عبــاء  والتكاليــف  وا�ضــرار  الخســائر  كل  وضــد  ا�ذى 
والنفقات أي� كانت طبيعتها – إن وجدت – إذا تعرض لها البنك أو 
تكبدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تعــرض أي مــن 
ــم  ــازل  اليه ــه أو المتن ــة أو إداريي ــي المصلح ــك ف ــاء البن خلف
وكيفمــا كان منشــأ تلــك ا�ضــرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
ــات  ــف والنفق ــرار والتكالي ــائر وا�ض ــر، الخس ــال ال الحص المث
الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالدعــاوى والمطالبــات وا¬جــراءات 
أيــ� كانــت  القانونيــة والقضايــا،  والطلبــات والمســؤوليات 
طبيعتهــا، المقامــة ضــد البنــك مــن قبــل أي جهــة فيمــا 
ــات  ــه الخدم ــل وتقديم ــاب العمي ــك لحس ــح البن ــق بفت يتعل
ــرف  ــق بتص ــا يتعل ــل أو فيم ــب العمي ــب طل ــة حس المصرفي
البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل أو بنــاًء علــى أي أمــر آخــر 

أي� كان ذي صلة بالحساب أو العميل.
ثالثة عشر: ا�وامر المستديمة: 

ــن  ــادرة ع ــتديمة ص ــر مس ــذ أي أوام ــب تنفي ــك طل ــل البن يقب
أمــوال كافيــة فــي  للعميــل  تتوفــر  أن  العميــل شــريطة 
حســابه لتنفيــذ تلــك ا�وامــر، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال 
ــن  ــأ م ــال أو أي خط ــي ا¬رس ــأ ف ــر أو خط ــن أي تأخي ــ� ع قانون
ــك،  ــلي البن ــن مراس ــب أي م ــن جان ــع أو م ــك الدف ــب بن جان
ويقــر العميــل أن البنــك لــن يكــون مســؤوًال قانونــ� عــن مثــل 

عــن  البنــك  بتعويــض  ويتعهــد  الخطــأ  أو  التأخيــر  ذلــك 
الخســائر أو ا�ضــرار أو النفقــات التــي يتكبدهــا خــالل تنفيــذ 

أوامر العميل المستديمة.
أربعة عشر: إدارة الحساب:

١. ال يجــوز �ي شــخص بخــالف العميــل إدارة الحســاب، علــى 
أّنــه وبموافقــة البنــك يجــوز للعميــل أن يــوكل أو يفــوض 
شــخص بخالفــه ¬دارة الحســاب شــريطة أن يضمــن العميــل 
ــارة أو  ــن أي خس ــؤولية ع ــن أّي مس ــك م ــي البن ــك ويخل للبن
الــذي  الشــخص  إدارة  بســبب  بالعميــل  تلحــق  قــد  أضــرار 

يوكله أو يفوضه العميل ¬دارة الحساب نيابة عنه.
أن  العميــل  إخطــار  ودون  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يحــق   .٢
يرفــض التعامــل مــع وكيــل العميــل دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لرفض التعامل.
٣. يحــق للبنــك قفــل الحســاب كمــا لــو كان العميــل نفســه 
إدارة  العميــل  وكيــل  إســاءة  حــال  فــي  الحســاب  يديــر 

الحساب. 
خمسة عشر: حساب الهيئات االعتبارية: 

منشــأة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  شــركة  �ي  يحــق   .١
ــا  ــص له ــودان أو مرخ ــي الس ــارية ف ــن الس ــب القواني بموج
ــات  ــن الجه ــص م ــب ترخي ــي بموج ــاط قانون ــة أي نش بمزاول
المختّصــة أو أي هيئــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــة 
ــة  ــات المختّص ــن الجه ــا م ــص له ــانية مرّخ ــة أو إنس طوعي
بمزاولــة نشــاطها فــي الســودان أو أي شــخصية فــي حكــم 
الشــخصيات المشــار إليهــا أعــاله أن تفتــح حســاب� طــرف 

البنك.
٢. يشــار إلــى كل الحســابات التــي تفتحهــا الجهــات المشــار 

إليها في الفقرة أعاله أنها حسابات هيئات اعتبارية.
ــح  ــط فت ــة لضواب ــات ا¬عتباري ــاب الهيئ ــح حس ــع فت ٣. يخض
حســابات الشــركات والهيئــات ا¬عتباريــة المعمــول بهــا لــدى 

البنك وبنك السودان المركزي. 
ستة عشر: فتح وتشغيل حساب الهيئات:

مــن  بقــرار  البنــك  تزويــد  ا¬عتباريــة  الهيئــة  علــى  يجــب   .١
مجلــس إدارة الهيئــة (أو مــا يعادلــه) يفــّوض بموجبــه: (١) 
فتــح الحســاب بإســم تلــك الهيئــة االعتباريــة، و(٢) تعييــن 
المفــّوض أو المفوضيــن بالتوقيــع بالنيابــة عــن الهيئــة لفتــح 
تحديــد  مــع  الهيئــة  عــن  بالنيابــة  الحســاب  وتشــغيل 
صالحياتهــم لتشــغيل الحســاب. (٣) جميــع المســتندات 
القانونيــة الخاصــة بتأســيس الهيئــة والتراخيــص الخاصــة 

بنشاط الهيئة أو أي مستندات يطلبها البنك.
وتشــغيل  بفتــح  المفوضيــن  المفــّوض/  علــى  يتوجــب   .٢
حســاب الهيئــة بالتوقيــع فــي نمــوذج فتــح الحســاب لتنفيــذ 
كل التعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عــن الهيئــة ا¬عتباريــة 
ــن  ــن م ــة للمفوضي ــات الممنوح ــ� للصالحي ــك وفق ــع البن م

الهيئة االعتبارية. 

سبعة عشر: التغيير في الهيئة االعتبارية:
١. يجــب علــى الهيئــة االعتباريــة إخطــار البنــك فــورÕ علــى أن 
ــأي  ــة ب يكــون ذلــك مدّعمــ� بالمســتندات الرســمية المطلوب

تغيير يطرأ فيما يلي:-
   ١.١. مستندات الهيئة التأسيسية.

   ٢.١. النظام ا�ساسي للهيئة. 
   ٣.١. المساهمين ومجلس إدارة الهيئة والمديرين.

   ٤.١. في الشكل القانوني للهيئة. 
   ٥.١. في المفوضين بالتوقيع.

   ٦.١. في شركاء الهيئة، أو 
   ٧.١. في أي أمر آخر يمكن أن يعتبره البنك ضروري�.

أو  و/  أضــرار  أي  عــن  قانونــ�  مســؤوًال  البنــك  يكــون  لــن   .٢
ــة  ــة االعتباري ــالغ الهيئ ــدم إب ــن ع ــأ ع ــن أن تنش ــائر يمك خس

للبنك بأي من التغييرات المشار إليها أعاله. 
ثمانية عشر: حساب الشراكة: 

 Õ١. فــي حــال توقــف عضــو شــراكة فــي أن يكــون عضــو
أو  ا¬فــالس  إشــهار  أو  ا�هليــة  فقــدان  أو  الوفــاة  بســبب 
خالفه، فإن البنك مفّوض – ولحين استالمه إشعارÕ خطي� بعكس 
ذلــك مــن جميــع الشــركاء الباقيــن أو مــن أي واحــد منهــم 
ــركاء  ــن �ي ش ــاء القانونيي ــي أو ا�من ــل القانون ــن الممث أو م
آخريــن – ليتعامــل مــع الشــركاء الباقيــن علــى قيــد الحياة أو 
يملكــون  باعتبارهــم  الحاضــر  للوقــت  المســتمرين 
ــل  ــراكة والتعام ــال الش ــرة أعم ــة لمباش ــات الكامل الصالحي
فــي  تغييــر  أي  يحــدث  لــم  وكأن  تامــة  بحريــة  بأصولهــا 

الشراكة.
فــي  تغييــر  أي  إجــراء  حــال  فــي  بأّنــه  شــريك  كل  يقــّر   .٢
ــواء  ــراكة س ــل الش ــق بتمثي ــا يتعل ــريك فيم ــات أي ش صالحي
فــي  تغييــر  أي  أو  فصــل  أو  اســتقالة  أو  انســحاب  بســبب 
المســتندات التأسيســية للشــراكة أو أي تغييــر فــي إســم 
ــن  ــد م ــن أي واح ــة م ــة القانوني ــادرة الصف ــراكة أو مص الش
أو  أو دخــول  أو وفاتــه  إفــالس شــريك  إعــالن  أو  الشــركاء 
الشــركاء  فــإن  الشــركاء،  مــن  أكثــر  أو  واحــد  انســحاب 
ــ� أمــام  الباقيــن ســيبقون مســؤولين مســؤولية تامــة قانون
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــك، وع ــع البن ــالت م ــن كل التعام ــك ع البن
يتعهــد الشــركاء وورثتهــم بســداد كل المبالــغ والوفــاء 
ــراكة،  ــن الش ــك م ــتحقة للبن ــة المس ــات المالي ــكل ا¬لتزام ب
أن   – لخيــاره  وفقــ�   – للبنــك  ويجــوز 
يقــوم يقــوم بالحجــز علــى حســاب الشــراكة ¬ســتيفاء تلــك 

المبالغ أو ا¬لتزامات المالية.
تسعة عشر: قفل حساب الهيئات ا عتبارية والشراكات:

١. شــريطة الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة لصالــح البنــك، يحــق 
بطلــب  البنــك  طــرف  حســابها  قفــل  ا¬عتباريــة  للهيئــة 

مكتوب من مجلس إدارة الهيئة (أو من يعادله).
٢. يحــق للبنــك ودون إخطــار الهيئــة قفــل حســاب الهيئــة أو 
قبــل  مــن  الحســاب  إدارة  إســاءة  حــال  فــي  الشــراكة 

المفــوض/ المفوضيــن بتشــغيل الحســاب، أو �ي أســباب 
وفقــ� لقــرار البنــك دون الحاجــة لåفصــاح عــن تلــك ا�ســباب، 
قفــل  مــن  مســؤولية  أّي  البنــك  علــى  تترتــب  أن  ودون 

الحساب.
٣. يحــق للبنــك ودن إخطــار الهيئــة قفــل الحســاب فــي حــال 
حــّل الهيئــة أو تصفيتهــا أو الشــروع فــي تصفيتهــا إختياريــ� 
أو عــن طريــق المحكمــة مالــم تأمــر المحكمــة بخــالف 
بمزاولــة  للترخيــص  الهيئــة  فقــدان  حــال  فــي  أو  ذلــك،  
أعمالهــا ونشــاطاتها داخــل الســودان، ودون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية من قفل الحساب.
ــب  ــراكة بموج ــة أو الش ــاب الهيئ ــل حس ــك قف ــق للبن ٤. يح
أمــر مــن بنــك الســودان المركــزي أو أّي محكمــة مختّصــة أو 
أّي جهــة مخــّول لهــا قانونــ� ا�مــر بذلــك، دون أن تترتــب علــى 

البنك أّي مسؤولية على ذلك.
٥. فــي كل الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله يحــق للبنــك أن 
يخصــم مباشــرة  مــن حســاب الهيئــة االعتباريــة أو حســاب 

الشراكة أي إلتزامات مالية على العميل للبنك.
عشرون: السرية المصرفية وا فصاح عن المعلومات:

بياناتــه  تشــمل  والتــي  بالعميــل  الخاصــة  المعلومــات   .١
الشــخصية ونشــاطاته التجاريــة وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــل  ــالل تعام ــن خ ــك م ــم البن ــى عل ــل إل ــي تص ــة الت القانوني
العميــل مــع البنــك ومعامــالت العميــل المصرفيــة مــع 
وا�رصــدة  بالعميــل  الخاصــة  الحســابات  وأرقــام  البنــك 
القائمــة للعميــل طــرف البنــك ســواء دائنــة أو مدينــة تعتبــر 
ــوز  ــرية") وال يج ــل الس ــات العمي ــرّية ("معلوم ــات س معلوم
ــة  ــة صريح ــخص دون موافق ــا �ّي ش ــح عنه ــك أن يفص للبن

ومكتوبة من العميل.
٢. علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة (٢٠٫١) أعــاله يحــق للبنــك 
العميــل  معلومــات  عــن  ا¬فصــاح  العميــل  إخطــار  ودون 
حســابه/  عــن  أو  العميــل  عــن  معلومــات  وأّي  الســرية 
أّي  أو  محكمــة  وأّي  المركــزي  الســودان  لبنــك  حســاباته 
ــن  ــف ع ــت الكش ــال طلب ــي ح ــ� ف ــا قانون ــّول له ــة مخ جه
أّي  البنــك  علــى  والتترتــب  الســرية،  العميــل  معلومــات 
ــة  ــل نتيج ــق بالعمي ــرر يلح ــارة أو ض ــن أّي خس ــؤولية  ع مس

لهذا ا¬فصاح.
٣. فــي حــال كان العميــل يحمــل الجنســية ا�مريكيــة يقــّر 
العميــل بأّنــه يحــق للبنــك ودون إخطــار العميــل ا¬فصــاح 
الضرائــب  لمصلحــة  الســرّية  العميــل  معلومــات  عــن 
ــن أي  ــؤولية ع ــك أي مس ــى البن ــب عل ــة دون أن يترت ا�مريكي

ضرر يلحق بالعميل نتيجة لهذا ا¬فصاح.
٤. دون المســاس بالســرية المصرفيــة يجــوز للبنــك ودون 
ــرّية  ــات الس ــض المعلوم ــن بع ــح ع ــل أن يفص ــار العمي إخط
للعميــل لمراســلي البنــك الخارجييــن وللجهــات والمراكــز 
وتقييــم  تطويــر  �غــراض  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي 
لعمالئــه،  البنــك  يقّدمهــا  التــي  المصرفيــة  الخدمــات 

وتوقيــع العميــل أدنــاه يعتبــر بمثابــة تفويــض للبنــك للقيــام 
بذلك. 

خدمات البنك المصرفية ا ضافية:
واحد وعشرون: خدمة بطاقة الصّراف ا»لي:

١. ضوابط إصدار بطاقة الصّراف ا»لي:
١.١. يقــّر العميــل أّن بطاقــة الصــّراف ا·لــي ملــك للبنــك، وقــد 
البنــك بإصدارهــا للعميــل لغــرض تســهيل تعامــل  قــام 
طريــق  عــن  وذلــك  البنــك  طــرف  حســابه  فــي  العميــل 
بطاقــة  إســتخدام  لشــروط  وفقــ�  بطاقــة  إســتخدام 
ــة  ــاء بطاق ــك إلغ ــق للبن ــاه، ويح ــواردة أدن ــي ال ــّراف ا·ل الص
الصــّراف ا·لــي أو حجزهــا فــي أّي وقــت دون الحاجــة ¬بــداء 

أسباب لهذا ا¬جراء.
٢.١. لــن يصــدر البنــك بطاقــة صــراف آلــي لحســابات الهيئــات 

ا¬عتبارية. 
٣.١. فــي حــال الحســاب المشــترك يجــوز للبنــك أن يصــدر 
بطاقــة صــراف آلــي لــكل واحــد مــن العمــالء المشــتركين إذا 
بتوقيــع  كان كل واحــد منهــم مفــّوض ¬دارة الحســاب 

واحد فقط.
العميــل إصــدار بطاقة/بطاقــات  للبنــك بطلــب  ٤.١. يجــوز 
صــّراف آلــي إضافيــة �ّي شــخص آخــر تمكنــه مــن الســحب 
ــّراف  ــاز الص ــق جه ــن طري ــة ع ــالت مصرفي ــراء أّي معام وإج
ا·لــي فــي حســاب العميــل بإســتخدام بطاقــة الصــّراف 
وإســتخدام  إصــدار  بــأّن  العميــل  ويقــّر  ا¬ضافيــة،  ا·لــي 
كافــة  عليــه  تنطبــق  ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة 

الشروط وا�حكام الواردة في هذه الوثيقة.  
٥.١. يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة صــّراف آلــي بطلــب مــن 
أّي  يتلــف  أن  للبنــك  ويحــق  الحســاب،  فتــح  عنــد  العميــل 
بطاقــة صــّراف آلــي خاصــة بحســاب العميــل فــي حــال 
عــدم إســتالمها بواســطة العميــل بعــد إنقضــاء شــهر مــن 
ــة  ــدار بطاق ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا، وف ــخ إصداره تاري
صــّراف آلــي أخــرى بعــد إتــالف البنــك لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
الرســوم  العميــل  يتحمــل  للعميــل  إصدارهــا  تــّم  التــي 
المقــررة مــن البنــك علــى إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي، كمــا 
يتحّمــل العميــل رســوم إصــدار بطاقــة الصــّراف ا·لــي فــي 
حــال طلــب العميــل تجديــد بطاقــة الصــّراف ا·لــي عنــد 
ــدار  ــل إص ــب العمي ــال طل ــي ح ــا أو ف ــرة صالحيته ــاء فت إنته

بطاقة صّراف آلي في حال الفقدان أو السرقة.
٦.١. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــورÕ وإتبــاع تعليمــات 
البنــك فــي حــال فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف ا·لــي أو 
ــة  ــل أّي ماكين ــي داخ ــّراف ا·ل ــة الص ــز بطاق ــال حج ــي ح ف
وا�ضــرار  الخســائر  كل  العميــل  ويتحّمــل  آلــي،  صــّراف 
الناتجــة فــي الفتــرة بيــن فقــدان أو ســرقة بطاقــة الصــراف 
رســمي�  البنــك  إخطــار  فيــه  يتــم  الــذي  والوقــت  ا·لــي 

بالفقدان أو السرقة.

٢. ضوابط إستخدام بطاقة الصّراف ا»لي: 
١.٢. يلتــزم العميــل بعــد إســتالمه لبطاقــة الصــّراف ا·لــي 
ــّراف  ــة الص ــاص ببطاق ــري الخ ــم الس ــيط الرق ــام بتنش بالقي

ا·لي بنفسه.
ــة  ــظ بطاق ــؤلية حف ــه مس ــع علي ــه تق ــل بأّن ــّر العمي ٢.٢. يق
ــع  ــأّن يمن ــل ب ــزم العمي ــري، ويلت ــم الس ــي والرق ــّراف ا·ل الص
ــي أو  ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــن إس ــث م ــخص ثال أّي ش
ــل المســؤلية  ــل العمي ــري، ويتحّم ــم الس ــى الرق ا¬طــالع عل
كاملــة عــن أّي إســتخدام لبطاقــة الصــّراف ا·لــي بواســطة 
أّي شــخص ثالــث، كمــا يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن 
أّي أضــرار تلحــق بالبنــك نتيجــة ¬ســتخدام أّي شــخص ثالــث 

لبطاقة الصّراف ا·لي.
٣.٢ فــي حــال إصــدار البنــك بطاقــة صــّراف آلــي �ّي مــن 
المشــتركين فــي الحســابات المشــتركة فــإن جميــع حملــة 
مجتمعيــن  قانونــ�  مســؤولين  ســيكونون  البطاقــات 
أو  عــن  الناشــئة  الماليــة  ا¬لتزامــات  كل  عــن  ومنفرديــن 
ــراف  ــاز الص ــة جه ــتخدام بطاق ــة بإس ــأي طريق ــة ب المرتبط

ا·لي.
بطلــب  إضافيــة  آلــي  صــّراف  لبطاقــة  البنــك  إصــدار   .٤.٢
ــك  ــن البن ــرة بي ــك مباش ــل وبن ــة عمي ــئ عالق ــل ال ينش العمي
بأّنــه اليحــق للمســتفيد مــن  والمســتفيد، ويقــّر العميــل 
بطاقــة الصــراف ا·لــي ا¬ضافيــة أن يقيــم أي مطالبــة أو 
بطاقــة  إســتخدام  بســبب  البنــك  مواجهــة  فــي  إدعــاء 
الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّي 
مســؤولية قانونيــة عــن أي خســائر أو أضــرار تلحــق بالعميــل 
نتيجــة إســتخدام بطاقــة الصــّراف ا·لــي ا¬ضافيــة بواســطة 
المســتفيد منهــا، ويلتــزم العميــل با¬نفــراد أو بالتضامــن 
ا¬ضافيــة  ا·لــي  الصــّراف  بطاقــة  مــن  المســتفيد  مــع 
بالبنــك  تلحــق  خســائر  أو  أضــرار  أّي  عــن  البنــك  بتعويــض 
ــة  ــي ا¬ضافي ــّراف ا·ل ــة الص ــتخدام بطاق ــاءة إس ــة ¬س نتيج

بواسطة المستفيد منها.   
٥.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� أمــام العميــل عــن أي 
جهــاز  عبــر  مصرفيــة  خدمــات  أي  تقديــم  فــي  إخفــاق 
الصــّراف ا·لــي نتيجــة ¬ســاءة إســتخدام جهــاز الصــراف 
ا·لــي أو التلــف الــذي يلحــق ببطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي أو 
انقطــاع  أو  ا¬تصــاالت  أو  ا·لــي  الحاســب  أجهــزة  عطــل 
عطــل  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  فنــي  عطــل  أي  أو  الكهربــاء 
ــن  ــت، ول ــا كان ــرى مهم ــباب أخ ــبكة أو �ي أس ــام/ الش النظ

يتحمل البنك أي خسائر أو أضرار للعميل ناتجة عن ذلك. 
كل  عــن  الكاملــة  المســؤولية  العميــل  يتحمــل   .٦.٢
التعامــالت المصرفيــة التــي تتــم بواســطة بطاقــة الصــّراف 
ا·لــي ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعامــالت 
الشــراء مــن نقــاط البيــع والتــي تتــم باســتخدام بطاقــة 

الصراف ا·لي.
٧.٢. لــن يكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال رفــض أّي جهــاز 

صــراف آلــي أو نقطــة بيــع لبطاقــة الصــراف ا·لــي أولــم 
يقبل التعامل معها أّي طرف ثالث.

٨.٢. يحــدد البنــك المبلــغ ا¬جمالــي الــذي يمكــن ســحبه فــي 
ا·لــي  الصــراف  بإســتخدام بطاقــة جهــاز  الواحــد  اليــوم 
وفقــ� لسياســة البنــك وبنــك الســودان المركــزي، ويجــوز 
ــغ  ــي المبل ــر إجمال ــدد أو يغّي ــر أن يح ــت ·خ ــن وق ــك م للبن
التعامــالت  ونــوع  وعــدد  بســحبه  المســموح  النقــدي 

المسموح بها عبر بطاقة الصّراف ا·لي.
ــوم�  ــل رس ــاب العمي ــن حس ــم م ــك أن يخص ــوز للبن ٩.٢. يج
¬ســتخدام أجهــزة الصــراف ا·لــي التــي تشــغلها البنــوك 
وتعرفــة  المركــزي  الســودان  بنــك  للوائــح  وفقــ�  ا�خــرى 

البنك.
١٠.٢. يخضــع التحويــل عبــر بطاقــة جهــاز الصــراف ا·لــي مــن 
وإلــى حســاب ا¬دخــار االســتثماري �حــكام وشــروط حســاب 

ا¬دخار االستثماري.
ــودان  ــارج الس ــحوبات خ ــتريات والس ــة المش ــدد قيم ١١.٢. ُتح
بالــدوالر ا�مريكــي وبســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم الــذي 
وُتضــاف  العميــل  حســاب  علــى  التعامــل  فيــه  ُســجل 

الرسوم المقررة عن كل سحب نقدي.
أيــ� مــن  ١٢.٢. يحــق للبنــك أن يضيــف أو يحــذف أو يعــدل 
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك عبــر بطاقــة الصــراف ا·لــي 

من وقت ·خر دون إشعار مسبق للعميل.
إثنان وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر ا نترنت:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ا نترنت:

عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة  تقديــم  للبنــك  يجــوز   .١.١
ا¬نترنت للعميل بطلب من العميل.

ــل  ــت للعمي ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن ــمح خدم ٢.١. تس
ــمل  ــي تش ــت والت ــر ا¬نترن ــة عب ــالت المصرفي ــراء المعام بإج
بإســتثناء ســحب ا�مــوال ا·تــي: الخصــم مــن الحســاب، 
وا¬ئتمــان، وتحويــل ا�مــوال مــن الحســاب، والحصــول علــى 
ــي  ــة الت ــات المصرفي ــن الخدم ــا م ــاب وغيره ــف الحس كش

يمكن للبنك تقديمها عبر ا¬نترنت من وقت ·خر.
 “PIN CODE” ٣.١. يتــم تعريــف العميل برقم تعريف شــخصي
با¬ضافــة لكلمــة ســر ويتــم تســليم العميــل رقــم التعريــف 
تقديــم  بعــد  البنــك  بواســطة  الســر  وكلمــة  الشــخصي 
التعريــف  رقــم  ويكــون  الخدمــة،  علــى  الحصــول  طلــب 
وكلمــة الســر مؤلفــ� مــن مجموعــة مــن ا�رقــام أو الحــروف 
البنــك  لخدمــة  الوصــول  للعميــل  يســمح  ا�بجديــة 
رقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  ا¬نترنــت،  عبــر  المصرفّيــة 

٤.١. التعريف الشخصي وكلمة السر في أّي وقت.
المصرفّيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

ا نترنت:
ــق  ــن طري ــات ع ــالت والعملي ــع المعام ــذ جمي ــم تنفي ١.٢. يت
يقبلهــا  -والتــي  ا¬نترنــت  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 

البنــك- بنــاءÕ علــى تعليمــات العميــل، ويحــق للبنــك خصــم 
الرســوم المقــررة مــن البنــك علــى تلــك المعامــالت مباشــرة 
ــن  ــوم م ــل الرس ــك تعدي ــق للبن ــل، ويح ــاب العمي ــن حس م
وقــت ·خــر، وعلــى العميــل قبــل إجــراء أي عمليــة أو معاملــة 
يغطــي  حســابه  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود  مــن  التأكــد 
العمليــة والرســوم المقــررة مــن البنــك، واليكــون البنــك 
مســؤوًال فــي حــال إنخفــض المبلــغ موضــوع أي عمليــة 

نتيجة لخصم البنك للرسوم المقررة. 
٢.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال فــي حــال لــم يتمكــن العميــل 
مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت بســبب 
ــار الكهربائــي أو بســبب  عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التي
أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل 
بواســطة محكمــة أو أّي جهــة مختصــة لهــا ســلطة الحجــز 
ــز  ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج ــاب العمي ــى حس عل
ــطة  ــل بواس ــابات العمي ــج حس ــل أو دم ــاب العمي ــى حس عل

البنك لتسوية مديونية قائمة على العميل للبنك.
٣.٢. اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالعميــل نتيجــة إســتخدامه لخدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
ــون  ــرى ويك ــة أخ ــوم �ي جه ــر أو رس ــداد فواتي ــت لس ا¬نترن
ــوم  ــي يق ــات الت ــة البيان ــن صح ــؤوًال ع ــده مس ــل وح العمي
بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات والبيانــات 
وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّولــة أو التــي تــّم 
ــض  ــل بتعوي ــزم العمي ــة، ويلت ــة المعني ــع الجه ــا م خصمه

البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
٤.٢. يقــّر العميــل بــأن ســجل البنــك للمعامــالت التــي يجريهــا 
العميــل عــن طريــق خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر ا¬نترنــت 
ــال  ــي ح ــات، وف ــة العملي ــات صّح ــ� ¬ثب ــًال قاطع ــون دلي يك
نشــأ أي نــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول مبلــغ مكتــوب 

بأرقام وحروف فإّنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ــخصي  ــف الش ــم التعري ــاظ برق ــل با¬حتف ــزم العمي ٥.٢. يلت
وكلمــة الســر بشــكل آمــن واليســمح �ّي شــخص ثالــث 
بإخطــار  العميــل  ويلتــزم  وإســتخدامها،  عليهــا  با¬طــالع 
لعلــم  نمــا  أو  ســرقة  أو  فقــدان  حــال  فــي   Õفــور البنــك 
ــف  ــم التعري ــى رق ــع عل ــد إّطل ــث ق ــخص ثال ــل أن ش العمي
الحالــة ال يكــون  الشــخصي أو كلمــة الســر، وفــي هــذه 
ــار  ــل إخط ــا قب ــّم إجرائه ــة ت ــن أّي معامل ــؤوًال ع ــك مس البن
العميــل للبنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي 
أضــرار قــد تلحــق بــه نتيجــة لفشــل العميــل فــي إخطــار 

البنك وفق� لما جاء أعاله. 
ــول أو  ــتخدام أو دخ ــن أّي إس ــؤوًال ع ــك مس ــون البن ٦.٢. اليك
تعــدي علــى حســاب العميــل عــن طريــق ا¬نترنــت بواســطة 
أو  إحتيــال  أو  غــش  وســائل  بإســتخدام  ثالــث  شــخص  أّي 
تزويــر، ويعفــي العميــل البنــك مــن أّيــة مطالبــات أو إلتزامــات 
البنــك  خدمــة  إســتخدام  عــن  تنشــأ  قــد  حقــوق  أو 
العميــل  ا¬نترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب  المصرفيــة عبــر 

شــبكة  طريــق  عــن  المنقولــة  المعامــالت  ومعلومــات 
ا¬نترنت.

٧.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــت وذل ــر ا¬نترن ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
ثالثة وعشرون: خدمة البنك المصرفية عبر الموبايل:

١. ضوابــط الحصــول علــى خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر 
الموبايل:

ــك  ــة البن ــم خدم ــك تقدي ــوز للبن ــل يج ــن العمي ــب م ١.١. بطل
المصرفية عبر الموبايل للعميل. 

٢.١. تســمح خدمــة البنــك المصرفيــة عبــر الموبايــل للعميــل 
الحصــول علــى التســهيالت المصرفيــة المتوفــرة مــن خــالل 
هــذه  تعديــل  ·خــر  وقــت  مــن  للبنــك  ويحــق  الخدمــة 

التسهيالت دون الحاجة ¬خطار العميل مسبق�.
٣.١. فــي حــال موافقــة البنــك علــى طلــب العميــل لتقديــم 
يتــم  للعميــل،  الموبايــل  عبــر  المصرفيــة  البنــك  خدمــة 
إعطــاء العميــل رقــم ســّري يمكــن العميــل مــن إســتخدام 
أّي  فــي  الســّري  الرقــم  تغييــر  للعميــل  ويجــوز  الخدمــة، 

وقت. 
المصرفيــة عبــر  البنــك  ٢. ضوابــط إســتخدام خدمــة 

الموبايل:
العمليــات  جميــع  عــن  مســؤوًال  العميــل  يكــون   .١.٢
المصرفيــة التــي يتــم إجرائهــا عبــر الموبايــل بإســتخدام 
الرقــم الســري الخــاص بالعميــل ويلتــزم العميــل با¬حتفــاظ 
ــار  ــل بإخط ــزم العمي ــا يلت ــة، كم ــورة آمن ــري بص ــم الس بالرق
الرقــم  ســرقة  أو  فقــدان  أو  ضيــاع  فيحــال   Õفــور البنــك 
هــذه  وفــي  ثالــث،  شــخص  بواســطة  ا¬طــالع  أو  الســري 
الحالــة اليكــون البنــك مســؤوًال عــن أي عمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــى يت ــري حت ــم الس ــتخدام الرق ــق إس ــن طري ــل ع الموباي

إخطاره.
٢.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 

أو عموالت خاصة بخدمة البنك المصرفية عبر الموبايل.
٣.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
ــك  ــة البن ــتخدامه لخدم ــة إس ــل نتيج ــق بالعمي ــائر تلح خس
المصرفيــة عبــر الموبايــل لســداد فواتيــر أو رســوم �ي جهــة 
أخــرى ويكــون العميــل وحــده مســؤوًال عــن صحــة البيانــات 
التــي يقــوم بإدخالهــا وعــن تعديــل الرســوم أو المعلومــات 
ــة  ــات وعليــه تســوية أي خــالف حــول المبالــغ المحّول والبيان
أو التــي تــّم خصمهــا مــع الجهــة المعنيــة، ويلتــزم العميــل 

بتعويض البنك عن أّي ضرر يلحق بالبنك نتيجة لذلك.
البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  أّن  ٤.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن العميــل مــن الوصــول لخدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل بســبب عطــل فــي الشــبكة أو إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي أو بســبب أّي إضطرابــات عامــة أو بســبب الحجــز 
جهــة  أّي  أو  محكمــة  بواســطة  العميــل  حســاب  علــى 

مختصــة لهــا ســلطة الحجــز علــى حســاب العميــل بموجــب 
القانــون أو بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل أو دمــج 
حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية مديونيــة قائمــة 

على العميل للبنك.
٥.٢. يقــّر العميــل بأّنــه يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف 
ــداء  ــدون إب ــك ب ــل وذل ــر الموباي ــة عب ــك المصرفي ــة البن خدم

ا�سباب لهذا ا¬جراء وبدون إشعار العميل مسبق�.
أربعــة وعشــرون: خدمــة التنبيــه بالرســائل القصيــرة 

والبريد ا لكتروني:
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  علــى  الحصــول  ضوابــط   .١

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.١. بطلــب مــن العميــل يجــوز للبنــك تقديــم خدمــة التنبيــه 
وهــي  للعميــل،  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل 
تنبيــه  رســائل  بإرســال  البنــك  بموجبهــا  يقــوم  خدمــة 
للعميــل عــن طريــق الموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي للعميــل 

للعمليات التي يتم إجرائها في الحساب.
ــة  ــم خدم ــك تقدي ــول البن ــال قب ــي ح ــل ف ــزم العمي ٢.١. يلت
للعميــل  ا¬لكترونــي  والبريــد  القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه 
المطلوبــة،  والبيانــات  المعلومــات  كل  البنــك  بتمليــك 
ــم  ــات يت ــات أو بيان ــن أي معلوم ــؤوًال ع ــك مس ــون البن واليك
ــزم  ــأ، ويلت ــق الخط ــن طري ــك ع ــل للبن ــن العمي ــا م إعطائه
العميــل بتعويــض البنــك عــن أّي أضــرار أو خســائر تلحــق 
بالبنــك بســبب أي معلومــات أو بيانــات خاطئــة، كمــا يلتــزم 
أو معلومــات تطــرأ  بيانــات  بــأّي  البنــك  بتحديــث  العميــل 

·حق�.
٣.١. فــي حــال الحســابات المشــتركة يتــم إرســال رســائل 
�حــد  واحــد  إلكترونــي  بريــد  أو  واحــد  لموبايــل  التنبيــه 
ــه التــي يتــم إرســالها  ــر إرســال رســالة التنبي الشــركاء، ويعتب
لموبايــل أو البريــد ا¬لكترونــي �حــد الشــركاء كأّنمــا تــّم 

إرسالها لكل الشركاء في الحساب.
بالرســائل  التنبيــه  خدمــة  إســتخدام  ضوابــط   .٢

القصيرة والبريد ا لكتروني:
١.٢. يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن حســابه أي رســوم 
القصيــرة  بالرســائل  التنبيــه  بخدمــة  خاصــة  عمــوالت  أو 

والبريد ا¬لكتروني. 
٢.٢. يقــّر العميــل أّن البنــك غيــر مســؤول عــن أّي أضــرار أو 
خســائر تلحــق بالعميــل نتيجــة إرســال البنــك لرســائل تنبيــه 

عبر الموبايل أو البريد ا¬لكتروني.
أّن البنــك غيــر مســؤول فــي حــال لــم  ٣.٢. يقــّر العميــل 
يتمكــن البنــك مــن إرســال رســائل تنبيــه عبــر الموبايــل أو 
ــبكة أو  ــي الش ــل ف ــبب عط ــل، بس ــي للعمي ــد ا¬لكترون البري
ــة أو  ــات عام ــبب أّي إضطراب ــي أو بس ــار الكهربائ ــاع التي إنقط
بســبب الحجــز علــى حســاب العميــل بواســطة محكمــة أو 
حســاب  علــى  الحجــز  ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  أّي 
ــاب  ــى حس ــز عل ــبب الحج ــون أو بس ــب القان ــل بموج العمي

العميــل أو دمــج حســابات العميــل بواســطة البنــك لتســوية 
مديونية قائمة على العميل للبنك.

٤.٢. يجــوز للبنــك التعاقــد مــع أّي شــخص أو جهــة مــن 
الباطــن أو وكالء لتقديــم خدمــة إرســال رســائل التنبيــه عبــر 

الموبايل أو البريد ا¬لكتروني للعميل.
والبريــد  الموبايــل  أّن  مــن  التأكــد  العميــل  علــى   .٥.٢
ا¬لكترونــي الخــاص بــه يســمح بإســتقبال رســائل التنبيــه 

المرسلة من البنك.
ــك أّن  ــوز للبن ــة ويج ــت الخدم ــاق ووق ــك نط ــدد البن ٦.٢. يح
يعــّدل فــي نطــاق ووقــت الخدمــة مــن وقــت ·خــر بحســب 

مايراه البنك مناسب�.
٧.٢. يقــّر العميــل بــأّن البنــك غيــر ملــزم بإرســال رســائل تنبيــه 
يتــم  عمليــة  أّي  عــن  ا¬لكترونــي  البريــد  أو  الموبايــل  عبــر 
ــة  ــة مقّدم ــذه الخدم ــل وأّن ه ــاب العمي ــي حس ــا ف إجرائه
مــن البنــك للتســهيل علــى العميــل، ويقــّر العميــل بأّنــه 
يحــق للبنــك فــي أّي وقــت وقــف خدمــة البنــك المصرفيــة 
عبــر الموبايــل وذلــك بــدون إبــداء ا�ســباب لهــذا ا¬جــراء 

وبدون إشعار العميل مسبق�.
خمسة وعشرون: أحكام عامة:

ــاب أو  ــّول حس ــده- أن يح ــاره وح ــق خي ــك - وف ــق للبن ١. يح
كل حســابات العميــل إلــى أي فــرع مــن فروعــه وبمقــدوره 
أن يوقــف أو يخصــص أو يجّمــد أو يعلــق التعامــالت فــي أي 
ــك، أو  ــبب لذل ــداء أي س ــل دون إب ــابات العمي ــن أو كل حس م
أي  مــن  طلــب  بمقتضــى  أو  الممارســة  قانــون  بموجــب 
أو  قانونــ�،  لهــا  مخــّول  ســلطة  أو  إداري  أمــر  أو  محكمــة 
بتوجيهــات مــن بنــك الســودان المركــزي دون إشــعار مســبق 
للعميــل ودون تكبــد أي مخاطــر أو مســؤولية قانونيــة جــراء 

أي إخالل بالثقة أو بالتزام أو بواجب من جانب البنك.
ــرى  ــات أخ ــهيالت أو خدم ــر أي تس ــل أن توفي ــل العمي ٢. يقب
بواســطة البنــك للعميــل يمكــن الموافقــة عليهــا أو رفــض 
توفيرهــا أو تقديمهــا للعميــل وفــق خيــار البنــك وحــده كمــا 
أن مواصلــة أو تقديــم تلــك الخدمــات يخضــع لخيــار البنــك 

وحده.
عــن  البنــك  تعويــض  عــن  قانونــ�  مســؤول  العميــل  إن   .٣
يتعلــق  فيمــا  الناشــئة  ا�ضــرار  أو  الخســائر  أو  النفقــات 
ــد  ــّوض ليقّي ــك مف ــة. والبن ــات المصرفي ــالت/ الخدم بالتعام
العمــوالت  كل  أو  عمولــة  أي  الحســابات  مــن  أي  علــى 
(بمــا  البنكيــة ا�خــرى  والنفقــات والتكاليــف والمصاريــف 
فــي ذلــك أي تكاليــف قانونيــة) متكبــدة فيمــا يتعلــق بذلــك 
والنســب التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت ·خــر وفــق خيــاره 
المطلــق، ويجــب علــى العميــل أيضــ� أن يدفــع للبنــك تلــك 
خيــاره  حســب  البنــك  يحددهــا  التــي  بالطريقــة  المبالــغ 

المطلق. 
المبالــغ  ٤. يوافــق العميــل علــى أن أي مبلــغ وأن جميــع 
أي  لســداد  أوًال  البنــك  سيســتخدمها  للحســاب  المقيــدة 

مبالــغ يمكــن أن تكــون مســتحقة الدفــع فيمــا يختــص بــأي 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك – عل ــي ذل ــا ف ــة (بم ــات مصرفي خدم
الحصــر – التمويــل الشــخصي المتوافــق مــع الشــريعة) التي 
إلــى أن يكتمــل  لــه  قدمــت للعميــل أو يجــرى تقديمهــا 
ــو  ــى النح ــ� عل ــك تمام ــتحقة للبن ــغ المس ــداد كل المبال س

الذي يرضى عنه البنك رضاًء كامًال.
الســودان  لقوانيــن  وا�حــكام  الشــروط  هــذه  تخضــع   .٥
فــي  المختصــة  للمحاكــم  القضائــي  ولالختصــاص 

السودان.
٦. لــن يكــون البنــك مســؤوًال قانونــ� إزاء العميــل بــأي طريقــة 
كانــت عــن تناقــص أو انخفــاض قيمــة أو ضعــف أو انخفــاض 
أو عــدم قابليــة التحويــل أو عــدم قابليــة النقــل أو ضيــاع أو 
عــدم توفيــر ا�مــوال فــي حســاباته المعنيــة جــراء الضرائــب 
أو الرســوم أو الحجــز أو المصــادرة أو خفــض القيمــة لعملــة 
الحســاب أو تقلبــات أســعار الصــرف وأي إجــراء آخــر خــارج 

سيطرة البنك.
٧. علــى الرغــم مــن أي شــيء متضمــن أعــاله فــي هــذه 
الوثيقــة، يجــب علــى العميــل أن يلتــزم علــى نحــو غيــر قابــل 
لåلغــاء ودون شــروط فــي كل ا�وقــات وأن يتقيــد ويخضــع 
وا�حــكام  بالبنــك  الخاصــة  والشــروط  ا�حــكام  لــكل 
والشــروط التــي جــرى تحديدهــا بموجــب توجيهــات بنــك 
الســودان المركــزي وقوانيــن الســودان مــن جميــع الجوانــب 

وفي كل الظروف.
ــك أن  ــق للبن ــر، يح ــة للقّص ــابات المفتوح ــبة للحس ٨. وبالنس
يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات المســتلمة مــن ولــي ا�مــر 
ــك  ــى البن ــاب  إال إذا تلق ــح الحس ــتمارة فت ــي اس ــور ف المذك
ــس  ــد بعك ــعارÕ يفي ــر أو إش ــي ا�م ــن ول ــة م ــات خطي تعليم
ــاب أو  ــح حس ــك فت ــوز للبن ــة فيج ــلطة مختص ــن س ــك م ذل
للقّصــر  اســتثمارية  ثابتــة  ودائــع  أو  للتوفيــر  حســابات  
بموجــب توقيــع والــده أو جــده الصحيــح أو الوصــي صاحــب 
وذلــك  الصحيــح  والجــد  ا�ب  وفــاة  حــال  فــي  الصالحيــة 
بموجــب أمــر وصايــة إلــى أن يبلــغ القاصــر ســن الرشــد حيــث 
ــر  ــه ، غي ــابات بنفس ــوال أو إدارة الحس ــتالم ا�م ــه اس ــق ل يح
أنــه وفــي حــال القّصــر الذيــن يخضعــون لوصايــة، ســيكون 
ابــرازه فيمــا  ا  المختصــة مطلوبــ�  المحكمــة  أمــر  أو  قــرار 
يختــص بالوصايــة، وعمومــ�، يجــوز للبنــك وفــق خيــاره وحــده 
الحالــة يحــق  للقّصــر وفــي هــذه  فتــح حســابات جاريــة 
للبنــك رفــض فتــح الحســاب المذكــور إال بموجــب طلــب مــن 
دفاتــر  ُتصــدر  لــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ا�مــر.  ولــي 
ــغيل  ــر بتش ــمح للقاص ــن يس ــر ول ــابات القّص ــيكات لحس ش
ــاب  ــن الحس ــحب م ــم أي س ــب أن يت ــه، ويج ــاب وإدارت الحس

في حضور ولي ا�مر أو بأمر من المحكمة.
إزاء العميــل عــن أي  البنــك مســؤوًال قانونــ�  ٩. لــن يكــون 
خســائر أو أضــرار أو تأخيــر يعــزى كليــ� أو جزئيــ� إلــى تصرفــات 
أو حــاالت خطــأ مــن جانــب أي جهــة حكوميــة أو جهــة غيــر 

ــن  ــة ع ــة خارج ــروف طارئ ــة لظ ــدث نتيج ــة أو أي ح حكومي
ســيطرة البنــك بمــا فــي ذلــك – دون تحديــد – ا¬ضرابــات 
ــدادات  ــاع إم ــزة أو إنقط ــل ا�جه ــرد أو عط ــغب والتم والش

الكهرباء وخالفه من الظروف الطارئة.
والضمانــات  الكفــاالت  كل  يحجــز  أن  للبنــك  يجــوز   .١٠
ســداد  مقابــل  العميــل  بإســم  البنــك  لــدى  المحفوظــة 

العميل �ي مبالغ مستحقة للبنك.
١١. الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة جــزء مــن 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  وأحــكام  شــروط 
البنــك  موقــع  فــي  كاملــة  عليهــا  ا¬طــالع  والمتــاح 
ا¬لكتروني www.bankofkhartoum.com  وفروعه المنتشرة 
ــواردة  ــكام ال ــروط وا�ح ــر الش ــودان، وتعتب ــات الس ــي والي ف
ــزء  ــزءÕ ال يتج ــة ج ــات المصرفّي ــكام الخدم ــروط وأح ــي ش ف
مــن هــذه الوثيقــة ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط 

واالحكام من وقت ·خر. 

ــاه  ــون أدن ــن ................................... الموقع/الموقع ــا/ نح أن
علــى  إطلعت/إطلعنــا  قــد  بأنني/بأننــا  أقّر/نقــّر 
الشــروط وا�حــكام المذكــورة أعــاله وبكامــل أهليتــي/ 
أهليتنــا المعتبــرة شــرع� وقانونــ� أوافق/نوافــق علــى 

ماجاء فيها.
ا سم:..............................................................................................
التوقيع:...........................................................................................
التاريخ:..............................................................................................


