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يتم توفير الحساب اإلسالمي )بدون فوائد( المشار إليه فيما بعد )بالحساب بدون فوائد( من قبل شركة جي إم للخدمات 
المالية )المشار إليها فيما يلي باسم شركة جي ام المالية، أو الشركة، أو نحن، حسب االقتضاء( التي تم تسجيل مكتبها 

 ، شارع عبدهللا المبارك، المرقاب، الكويت،  وتخضع للشروط واألحكام التالية: 15اإلنماء، الطابق في: برج  

تعتبر الشروط واألحكام الواردة أدناه مكملة التفاقية العميل الحالية أو لشروط وأحكام العمل التي تم وضعها من   .1
ون فوائد. وتعتبر جزء ال يتجزأ من االتفاقية،  قبل، بينما تحكم الشروط واألحكام اإلضافية المطبقة على حساب بد 

ما لم ينص على خالف ذلك، ويلزم أن يكون للتعريفات والعبارات المعنية المحدد لها في الشروط واألحكام العامة 
 ألعمال شركة جي ام للخدمات المالية خاضعة لهذه الشروط واألحكام. 

ه صراحًة على أنه عن طريق فتح و / أو إكمال و / أو  يقر العميل بموجب هذه الشروط واألحكام على موافقت .2
تقديم حساب التداول اإلسالمي عبر شركة جي ام للخدمات المالية، يتم طلب البريد اإللكتروني الخاص به و /  
أو الوثائق / والنماذج المنشورة على مرفق التداول عبر اإلنترنت الخاص بشركة جي ام للخدمات المالية  و / أو  

في المساحة المناسبة، أو "افتح حساًبا إسالمًيا" و / أو على زر "أوافق"، أو األزرار أو الروابط المماثلة التي    النقر 
قد تحددها الشركة إلظهار موافقة العميل وقبوله لهذه االتفاقية والتقديم الناجح للطلب إلى شركة جي ام للخدمات  

إلى حساب )حسابات( إسالمية )بدون فوائد( ويتم ذكرها في    المالية لتحويل حساب أو )حسابات( تداول العميل 
 البنود المذكورة أدناه باسم )"الطلب"(. 

تتوفر حسابات التداول الخالية من الفوائد فقط للعمالء الذين ال يمكنهم استخدام "المقايضات" بسبب معتقداتهم   .3
ية ووفًقا لذلك، وفي جميع الحاالت التي يتم  الدينية بناًء على طلب العميل وموافقة شركة جي ام للخدمات المال 

فيها تقديم طلب للحصول على حساب تداول إسالمي )بدون فوائد( لدى شركة جي ام للخدمات المالية، تحتفظ  
شركة جي ام للخدمات المالية بالحق في طلب تبرير و / أو مستندات داعمة إلثبات ضرورة أو احتياجات التحويل  

ساب بدون فوائد. عالوة على ذلك، تحتفظ شركة جي ام للخدمات المالية بالحق في رفض  قبل السماح بإنشاء ح
معالجة أي طلب من هذا القبيل، وفًقا لتقديرها الخاص، ألي سبب من األسباب، دون أن تكون ملزمة بتقديم أي  

فوائد( في أي وقت،  تفسير أو تبرير. بينما يمكن للعمالء تقديم طلب للحصول على حساب تداول إسالمي )بدون  
مع العلم أن تقديم أي طلب يستلزم تحويل جميع حسابات التداول األخرى الخاصة بالعميل الذي يقدم مثل هذا  

 الطلب تلقائًيا إلى حسابات تداول بدون فوائد. أيًضا،  وذلك دون الحاجة إلى أي إشعار آخر.
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م طلب إسالمي )بدون فوائد( من قبل الوسيط المعرف  يكون االستثناء من الحالة المذكورة أعاله عندما يتم تقدي 
لدينا. ويرجى مالحظة أنه بالنسبة للطلب المقدم من الوسيط المعرف لحسابات التداول الخاصة به معنا، لن تقوم  
شركة جي ام للخدمات المالية بتحويل جميع حسابات التداول األخرى تلقائًيا إلى حساب )حسابات( تداول بدون  

إنما بداًل من ذلك، يتعين على الوسيط المعرف لدينا تقديم الطلب لكل حساب تداول يرغب في تحويله إلى  فوائد. و 
حساب )حسابات( تداول إسالمي )بدون فوائد(. وعند استالم الطلب، تقوم شركة جي ام للخدمات المالية بتقييم  

إذا تم  ما  اإللكتروني  البريد  العميل عن طريق  المقدم وإبالغ  الشروط    الطلب  أن  العلم  أم ال. مع  الطلب  قبول 
المنصوص عليها هنا سوف تدخل حيز التنفيذ، اعتباًرا من التاريخ الذي ترسل فيه شركة جي ام للخدمات المالية  
رسالة التأكيد اإللكترونية المذكورة أعاله والتي تفيد بأن طلب العميل قد تمت الموافقة عليه. ويرجى مالحظة أننا  

الفوائد تتوافق مع متطلبات أي عقيدة أو أي مجموعة من    ال نقدم أي  الخالية من  ضمان على أن الحسابات 
 المعتقدات. 

ال تدفع الحسابات الخالية من الفوائد وال تربح أي نوع من أنواع الفوائد وال تدخل في أي نوع من أنواع الربح على   .4
والشروط القياسية األخرى لحسابات شركة جي ام  أي صفقات وأي مراكز. وإنما تطبق فروق األسعار والعموالت  

 للخدمات المالية. 
بداًل من الفائدة، سيتكبد الحساب بدون فوائد رسوم تمويل يومية للمركز )المراكز( المذكورة في عقود معينة. بينما   .5

 تحتفظ شركة جي ام للخدمات المالية بالحق في تغيير قيمة الرسوم دون سابق إنذار. 
عملة األساسية للحساب هي الدوالر األمريكي، فسوف يتم تحصيل رسوم التمويل بالعملة األساسية  إذا لم تكن ال .6

 بما يعادل الدوالر األمريكي باستخدام سعر الصرف في اليوم. 
المتعلقة بالحسابات الخالية من  .7 لتقديرها، تحديث الرسوم المحددة  يجوز لـ شركة جي ام للخدمات المالية، وفًقا 

 ى موقعها على األنترنت من وقت آلخر. الفوائد عل
يلزم استخدام الحسابات الخالية من فوائد بحسن نية، وال يجوز للعمالء استخدام الحساب بدون فوائد لتحقيق أرباح   .8

من المقايضات أو التداول. كما يلزم عليهم أيًضا مالحظة أنه ال يجوز لهم طلب دفع أي مبالغ تم فقدها نتيجة  
بات( التداول الحقيقي الخاصة بهم إلى حساب واحد أو أكثر من الحسابات الخالية من الفوائد  تحويل حساب )حسا

تم تحويله إلى حساب واحد أو  سيللفترة التي يكون خاللها حساب )حسابات( التداول الحقيقي الخاصة بهم  تم /  
 . الفوائد أكثر من الحسابات الخالية من 

الحق في إلغاء حالة الحساب بدون فوائد دون الحاجة إلى تقديم أسباب  تحتفظ شركة جي ام للخدمات المالية ب .9
لذلك. إذا اكتشفت شركة جي ام للخدمات المالية أن هناك حساب خالي من الفوائد يتم إساءة استخدامه من خالل  

بحة عن  ، االحتيال أو التالعب أو المرا ر ، على سبيل المثال ال الحصالحسابات االسالميةاالستفادة من نظام  
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طريق استرداد النقود أو صفقات الشراء باالقتراض أو غير ذلك من أشكال الخداع أو االحتيال باستخدام حساب  
 بدون فوائد ألي عميل، وعليه فإننا نحتفظ بالحق في أي وقت في اتخاذ إجراء فوري دون إشعار مسبق في شكل:

i.   حسابات التداول الخاصة بهذا العميل والتي تم تحويلها  إلغاء حالة الحساب بدون فوائد في أي وجميع
 إلى حساب تداول بدون فوائد؛ 

ii.   تصحيح واسترداد أي مقايضات غير مستحقة وأي مصاريف فائدة غير مستحقة ذات صلة و / أو أي
تكاليف تتعلق بأي حسابات تداول بدون فائدة  خاصة بالعميل تم استخدامها خالل الفترة التي تم فيها  

 ويل هذه الحسابات إلى حسابات تداول خالية من الفوائد؛ تح
iii.   إغالق كافة حسابات التداول لهذا العميل مع شركة جي ام للخدمات المالية، وإلغاء جميع الصفقات التي

تتم في حسابات التداول الخاصة بهذا العميل مع شركة جي ام للخدمات المالية وإلغاء كافة األرباح أو  
 في حسابات تداول هذا العميل مع شركة جي ام للخدمات المالية؛ الخسائر المحققة 

iv.  .إنهاء اتفاقية العميل 
يكون لنا الحق في إلغاء حالة الحساب بدون فوائد الممنوحة ألي حساب حقيقي في أي وقت دون أن نكون ملزمين   .10

 بتقديم أي تفسير أو تبرير. 
ة إلى لغة أخرى غير العربية، تسود النسخة العربية في  في حالة ترجمة أي من المصطلحات الواردة في هذه الوثيق .11

 . ةحالة وجود تضارب أو تعارض في محتوي االتفاقي
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