
  
 

و أحكام الدفعشروط   
 

 مقدمة : 
أمـا فـي حـال عـدم قبولـك لهـذه    ،االستخدام  تؤكـد قبولـك والتزامـك لشـروط    وباستخدامك موقعنا فإنك تقبل هذه الشروط  

لـك    و   الشـروط فيجـب عـدم اسـتخدام موقعنـا لتكـون مرجعـا  الشـروط  المستحسـن طباعـة نسـخة مـن هـذه  عند مـن 

 :   قد قرأت ووافقت على الشروط واألحكام التالية بأنك  تقر و تتفهم عند استخدامك لهذا الموقع ،  والحاجة  

 
باسـتطاعتك  كما   لدينا  العمالء  بوابـة   من خالل   االنترنت حسـاب الخـاص بـك فـي أي وقـت عبـر  اليمكنـك أن تمـول  كما  

 وباالمكان رار،  والتـي تتوسـع باسـتم  االنترنت  عبـر  للدفع    أن تسـتخدم مجموعة واسـعة مـن خيـارات الطـرق المتاحـة  

 . االكتروني إيجـاد تفاصيـل عنهـا علـى ً موقعنـا 

 

يتــم التعامــل    و  وقــت    فــي أي   حساب التعامل/ التداول  الخاص بك ومــن    و/أو سحب  مكنــك أن تطلــب دفعــةي.   1

المعـادة إلـى المصـدر   االموال كافـة  سـيتم إرجـاع   ، خدمة العمالء  مــع هــذه الطلبــات بصــورة يوميـة عـن طريـق قسـم  

، ســنضطر عندئــذ إلــى    القيــام بهــذا  السالم لالستثمارات المالية    شركة    حــال تعــذر علــى  وفي     مـن حيـث جـاءت

إلــى ً حسـابك المصرفـي  االموال  إرجــاع   مكافحـة   وتعليمات    إلجراءات    وفقـا   االمر  سـيتم إجـراء هـذا    و  مباشــرة 

لتقديم     ،  النافذة  وتمويل االرهاب    االموالغسـل   الحساب   تعريف  وقد يشمل هذا اضطرارك  اضافي واثبات على ان 

المملكة  )بتوقيت    ستتم معاملة كافة طلبات السحب المستقبلية في يوم عمل قبل الساعة  الثالثة عصراً   و  المصرفي يعود اليك

سـتتم معاملـة أيـة طلبـات يتـم اسـتقبالها بعـد هـذا الوقـت   و  دمـا يكـون ذلـك ممكنـا فـي نفـس اليـومعن(   االردنية الهاشمية 

 . علـى أقصـى الجهـود لدينـا باالعتماد 

 

  الدفــعشروط و أحكام  لوثيقة أن تراقــب وتؤكــد قبولــك  الدفع المتنوعة طــرق   قــد تتطلــب منــك. 2

 .في عمليات الدفع  رار االستمبهــدف 

 

يمكــن ضمــان إجــراء الحركــة الفوريـة  فال      مؤتمتــة  العمالءعبــر بوابــة    االكترونية  مــع أن إيداعــات التجــارة  .  3

مراقبـة عملياتـك التـي تمثـل تتبـع حالـة حسـابك وضمـان  للذلـك تقـع علـى عاتقـك المسـؤولية الدائمـة    ،  علـى الرصيـد

حساب التداول / التعامل  الخاص بك ومراكزك للحفـاظ علـى أرصـدة    ،   الكافيـة فـي حسـابك فـي الموعـد االموال توفـر  

فـي إجـراء الحركـة علـى    الناتجـة عـن التأخـر االضرار   أو/ويتحمـل العميـل أيـة مسـؤولية عـن الخسـائر    ، و  المفتوحـة

   . الرصيـد

 

إيـداع  .  4 يتـم  الخاص بك  فـي    االموال  حالمـا  التعامل   / التداول  التعامالت   التداوالت  ، يمكنـك أن تجـري  حساب    /  

يـام بهـذا، تملـك هامشـا ً كافيـا ً للق ال لكـن    ة وإضافيـ تداوالت / تعامالت وإذا أردت أن تجـري  ،  االموال  باسـتخدام تلـك  

 .  حساب التداول / التعامل الخاص بك فـي  االموال أن تـودع المزيـد مـن   اوالً يتوجـب عليـك 

 

مصاحبـة   و/أو رسوم و/أو مصاريف و/أو عموالت  أيـة تكاليـف يف ضتأن   لشركة السالم لالستثمارات المالية  يجوز .  5

اطراف اي  تفرضهـا    الحقة  ، أو أيـة تكاليـف    قـد تكـون علـى شـكل عمولـة بنسـبة مئويـة  ، و  منـك  االيداعات    لعمليات  

الدفع ،  ثالثة   الحصر شركات مزودي خدمات  المثال ال  ،DEBIT/CREDIT)    بطاقاتومنها على سبيل  البنوك   ،)  

 .  مزودي خدمات الدفع البديل 

 

قـد  و/أو رسوم و/أو مصاريف و/أو عموالت   أيـة تكاليـف    يف  ضتأن    لشركة السالم لالستثمارات المالية    يجوز  .   6

مصاحبـة   البنكي  إلـى    االموال  تحويـل    و/أو  سـحب    العادة  تكـون    (   (DEBIT/CREDITبطاقات  أو  و/  حسابك 

  شركة   لدى التداول / التعامل الخاص بك   حســاب  أو/ومــن محفظتــك   كترونية لاالأو مــزود المحفظــة  و/الخاصــة بــك  

 السالم لالستمارات المالية . 

 

 

 

 



  
 

مستخدمة ) الرصيد  الحر  (  ليتم ارجاعها اليك ، ولكن في ال. يجوز لك  في أي  وقت أن تطلب  كافة االموال غير      7

المفتوحة من وقت  راكزك  حساب التداول / التعامل  الخاص بك و/أو محال تحركت و/او تغيرت قيمة اي من ارصدة  

تمام الطلب غير ممكنه لعدم توافر المبلغ المطلوب ات استكمال و اتمام معاملة طلبك بشكل يجعل معه امكانية  قالطلب الى و

حقها في حجب و/او عدم تنفيذ اي دفعة وذلك لالسباب التالية الوارده بكما تحتفظ شركة السالم لالستثمارات المالية    ،سحبة  

الشركة بأن طلب االموال قد يتعارض مع الدفعات المستقبلية قصيرة األمد    قدرت  المثال ال الحصر ومنها اذا    على سبيل

مفروضة على شركة السالم لالستثمارات المالية و/او اي اسباب   اسباب  أسباب تنظيمية و/اوي اسباب  قانونية و/او  و/او أل

 لية .وفيها أدنى مسؤاخرى تقدرها الشركة ودون تحملها و/او اي من موظ

 

مـا لـم  االسرة بمـا فـي ذلـك أفـراد  لى الغير  إالدفعات من و/أو    ىؤدت    نأ السالم  لالستثمارات المالية  شركة   تقبـل  .  ال8

المالية    توافـق لالستثمارات  السالم  علـى  شركة  المطلــق   بنـاء  الصــارم      تقديرهــا  التقيــد  مــع  ذلــك  إجــراء  علــى 

 الصادرة بمقتضاه .  والتعليمــات االنظمة وتمويل االرهاب و االموال غســل  تعليمات مكافحة ب

 

ومنها  ، يجـوز أن نطلـب منـك معلومـات إضافيـة  االحتيال  مـن   السالم لالستثمارات المالية  شركة   لحمايتـك وحمايـة.  9 

ا الحصرعلى سبيل  إثبـات    لمثال ال  أو  الهويـة  الموافقـة علـى أي  االيداع  إثبـات  إجـراء و/أو  التمكـن مـن    عملية   قبـل 

 . سـحب و/اوإيـداع 

 

التـي تجريهـا مـع    بالبطاقات  المسـؤولية عـن عمليـات إلغـاء الدفـع    السالم لالستثمارات المالية    شركة    تتحمـل  ال.   10

 .خدمات الدفع االخرين  ي مزود من  خدمات مصرفك و/أو اي مـزود 

 

ســحوبات يتــم إجراؤهـا    أو/وتقــع علــى عاتقــك مســؤولية الوصــول إلــى حســابك الشــخصي وأيــة إيداعــات  .  11  

المصـدر النظـر عـن  أيـة  تتحمل    بالتالـي  و  ،بغـض    / التداول  حساب  علـى  لألموال  عمليـات إرجـاع    المسـؤولية عـن 

فيمـا    إلجرائها    السالم لالستثمارات المالية     شركة    وكذلـك المسـؤولية عـن أيـة دفعـة قـد تضطـر  الخاص بك    التعامل  

 . لالموال يخـص أيـة عمليـة إرجـاع 

 

   نظـراً  األموال إذا كان العميـل غيـر قـادر علـى إيـداع أيـة مسـؤولية   لسالم لالستثمارات المالية شركة اتتحمـل  . ال   12

فـي حسـابهم للسـماح   تكفيأمـوال    دائمـا أن يتأكـدوا مـن وجود  العمالء  وينبغـي علـى    تقنية  الو/أو    فنيـةال   لإلشكاليات

 .  الماليـة االسواق معاكسـة فـي  بـأي حركـة

 

وفقاً   التداول / التعامل الخاص بك أو استرداد المبلغ بالكامل بشرط عدم إيداع المبلغ في حساب  و/يتم قبول اإللغاء  .     13

 .  لتقدير شركة السالم لالستثمارات المالية وحدها 

 

خصم هذه   المالية لشركة السالم لالستثمارات أو االسترداد أثناء منح التسهيالت االئتمانية ، يحق و/في حالة اإللغاء .  14

  طلبات السحب و/أو االيداع .المبالغ قبل تنفيذ 

 

 .  وحدها  المالية تالسالم لالستثمار شركة  ه من قبليأو استرداد يجب أن تتم الموافقة علو/أي طلب إلغاء .   15

 

 . سبعة أيام االسترداد ما يصل إلى  أو/وقد تستغرق معالجة طلب اإللغاء .   16

 


