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 ية العميلقإتفا

Customer Agreement 

 طلب إشتراك فى خدمة "سمارت بيزنس"

Application for  (Full Version) 

Bank Reference No. (for Bank use only)  Date         اريخالت 

Company Name as per Bank’s records   اسم الشركة كما هو مدون فى سجالت البنك   

Company Commercial Register  سجل تجارى الشركة 

Commercial register office  مكتب سجل تجارى 

Address Details  بيانات العنوان 

Country  الدولة 

Telephone   هاتفالرقم 

Fax  رقم الفاكس 

Authorized Contact Person Name  اسم الشخص المفوض 

Authorized Contact Person Mobile No.  رقم الهاتف المحمول للشخص المفوض 

Authorized Contact Person E-mail Address  البريد األلكتروني للشخص المفوض 

 

Administrator Type Single  منفرد Dual  نوع اإلداري مشترك 

 

Please write the details below and official e-mail IDs of staff who will be the 

Administrators for smartBUSINESS. 

For Administrators type SINGLE (Only – Maker or Authorizer is required) 

For Administrators type DUAL (Both – Admin Maker and Admin Authorizer 

is required). 

عنوان البريد االلكتروني الرسمي للموظف الذي سيصبح ويرجي كتابة البيانات التالية 

 اداري "سمارت بيزنس"

 مفوض طلب االدارة مطلوبا فقط( أولنوع االدارة المفردة )يكون مقدم طلب االدارة 

االدارة لنوع االدارة المشتركة )يكون كل من مقدم  طلب االدارة ومفوض طلب 

 .مطلوبا(

 

Admin Role  اإلدارى 

Admin Maker/Maker Authorizer  معد مفوض / معد إدارى 

Admin Authorizer   مفوض إدارى 

Proposed User ID 

(should be between 3-15 characters) 

 رقم التعريف اإلدارى المقترح 

 حرفاٌ( 15-3)يجب ان يكون الرقم بين 

Admin Name  اإلدارى اسم 

E-mail ID  البريد االلكترونى 

Mobile No.  رقم التليفون المحمول 

 

CIF ID (8 digits)         ( 8رقم العميل )ارقام 

 

Account(s) to be added on smartBUSINESS 

(Please enter 13 digits for each account) 

 ارقام الحسابات المطلوب إضافها لخدمة "سمارت بيزنس" 

 رقم عن كل حساب( 13)يرجي ادخال 

1.               2.               

3.               4.               

5.               6.               

7.               8.               
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Mark a tick for your choices برجاء وضع اشارة عند اختيارك 

Cash Management Products Payments  دفوعاتمال Payroll  المرتبات Inquiry  ادارة النقد منتجات االستعالم 

Trade Products 
Conventional transactions  عمليات التجارة 

 منتجات التجارة
Trade enquiry  التجارة استعالم 

 

Kindly accept my/our request to use trade online capability for above 

mentioned CIFs, under my/ our full risk and responsibility towards the bank 

and other third party. 

In consideration of your acting  as per my/our above instruction and as per 

terms and conditions of smartBUSINESS application, I/We hereby indemnify 

you from and against all actions, proceedings, damages, costs, claims, 

demands, expenses or losses which you may incur or sustain thereby. 

I/We acknowledge that all information provided are correct and that I/We have 

read and understood all the terms and condition provided in smartBUSINESS 

“the main application”  and confirm my/our acceptance to these terms and 

conditions and that may be amended by Emirates NBD from time to time. 

اإلنترنت وتطبيق خدمة  عبر التجارة استخدام عملياتالموافقة على طلب  يرجى

 .والغير البنك تجاه مسؤوليتنا /على مسؤوليتي أعاله،للحساب المذكور  سمارت بيزنس

أعاله،والشروط واالحكام الواردة بإتفاقية  تعليماتنا  /لتعليماتي وفقا   لتصرفكم نظرا  

 جميع وضد من هذا نقر ونتعهد بأن نعوضكم بموجب إننا /فإنني السمارت بيزنس

 أو المصاريف ات،المطالبات،الطلب التكاليف، األضرار، اإلجراءات، الدعاوى،

 .نتيجة تنفيذ تعليماتنا تتكبدونها أو تتحملونها قد التي الخسائر

أقر/نقر بأن جميع المعلومات صحيحة وبأنني/أننا اطلعت/اطلعنا جميع األحكام 

في إتفاقية السمارت بييزنس بهذا العقد "العقد األساسي" ونؤكد  والشروط التي وردت

والتى يتم تعديلها من وقت الخر من قبل بنك  روطقبولي/قبولنا بهذه األحكام والش

 .)ش.م.م( يالوطن يمارات دباإل

PRICING 

Services smartDUSINESS SmartTRADE 

Client Sight Training EGP 500 EGP 500 

Monthly Fees EGP 150 (50% Discount on transaction fees) EGP 300 

Soft Token License  EUR 35 N/A 

Inquiry Version EGP 50 EGP 150 

 

Terms and Conditions 
Emirates NBD makes available a variety of products and services to its 

customers through the Bank’s banking channel called smartBUSINESS. 

The following are the terms and conditions (”Terms and Conditions“) that 

govern the smartBUSINESS products, services and facilities as offered to 

customers who subscribed to the SmartBUSINESS, as amended from time to 

time by Emirates NBD. 

Definitions 
Account(s): Subscriber’s account(s) with the Bank or such account(s) held by 

third party as mandated to Subscriber for the purpose of accessing, viewing 

and/or operating. 

EGP: Egyptian Pounds, the lawful currency of the Arab Republic of Egypt. 

Bank - Emirates NBD: Emirates National Bank of Dubai S.A.E. 

Banking Hours: 8:30 a.m. to 3:00 p.m. as per Arab Republic of Egypt Time 

from Sunday to Thursday. 

Business Day: Any day on which banks in the Arab Republic of Egypt are 

open for business. 

Bank Schedule of Fees and Charges: the schedule of fees and charges levied 

by the Bank on the transactions made through the smartBUSINESS, and which 

shall be subject to change from time to time at the Bank’s discretion. 

smartBUSINESS: an electronic banking channel through which the 

Subscriber may access, view and operate the Account(s) and conduct other 

banking facilities including trade transactions and foreign exchange 

transactions through any device connected to the Internet. 

Other Currencies: Any lawful currency other than EGP as transacted by the 

Bank at its sole and absolute discretion. 

Password/PIN: Secret information/personal identification number created on 

smartBUSINESS for the Subscriber to enable the Subscriber to access and 

transact the smartBUSINESS. 

"Token": Electronic Token (generating the password) or any other secure 

means of access to the Service 

 الشروط واألحكام
 والخدمات لعمالئه المنتجات من م.م( مجموعة.)ش الوطني دبي اإلمارات بنك يوفر

 بيزنس". "سمارت تسمى والتي المصرفية البنك قناة خالل من

وخدمات  منتجات تنظم التي واألحكام( واألحكام )الشروط الشروط يلي فيما

 ى ف يشتركون الذين العمالء إلى تقديمها يتم بيزنس" التي وتسهيالت"سمارت

دبي  اإلمارات بنك قبل من آلخر وقت من تعديلها يتم و التى   بيزنس" سمارت"

 )ش.م.م( الوطني

 التعريفات
أو  البنك لدى المفتوحةح / المفتو المشترك حساب أوحسابات :الحسابات /الحساب

 .المشترك عن نيابة ثالث طرف باسم المفتوحة الحساب أو الحسابات ذلك

 لجمهورية مصر العربية. الرسمية العملة الجنيه المصري، جنيه مصري:

 (الوطني )ش.م.م دبي اإلمارات بنك البنك:

 ظهرا  حسب 3:00 الساعة الى صباحا   8:30 الساعة من :المصرفية العمل ساعات

 الخميس. الى األحد من جمهورية مصر العربية توقيت

 مفتوحة جمهورية مصر العربية في العاملة البنوك فيه تكون يوم أي :العمل يوم

 .للعمل

 على البنك يفرضها التي واألسعار الرسوم جدول :البنك وأسعار رسوم جدول

 وقت من تغييرها يتم قد والتيس" بيزن سمارت"ة خدم خالل من تتم التي المعامالت

 .اختياره بمحض البنك قبل من آلخر

 معاينة خاللها من للمشترك يمكن والتي إلكترونية مصرفية قناة :بيزنس سمارت

 المعامالت تشمل أخرى مصرفية بأعمال والقيام المصرفية الحسابات وتشغيل

 بشبكة جهازمتصل أي خالل من وذلك األجنبي الصرف ومعامالت التجارية

 .اإلنترنت

 بمطلق البنك يقوم التي الجنيه المصري غير رسمية عملة أي أخرى: عمالت

 .بها بالتعامل صالحيته
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smartBUSINESS Application Form: means the attached form or any other 

form as acceptable to the Bank duly signed and submitted by the authorized 

signatories of the Subscriber. The smartBUSINESS Application Form shall 

include the Subscriber’s Name, Account(s) numbers and other details as well 

as the nominated Subscriber Administrator(s). The smartBUSINESS 

Application Form and these Terms and Conditions are considered as one legal 

binding instrument  for the subscriber . 

Subscriber- Client: Legal entity and/or artificial person including their duly 

authorized personnel and agents and/or legal representatives that have 

contracted for use of smartBUSINESS. 

Subscriber Administrator(s): Any person appointed by the Client as its 

exclusive representative in charge of the technical and administrative aspects 

(but not operational or transactional) of the Client’s use of the Service, 

including, in particular but without limitation, managing User authorizations, 

payment instruction authorizations and other Administration matters. 

Participating Company: Any company benefiting from the Service, including 

the Client, belonging to the same group as the Client (the Group) pursuant a 

separate declaration. 

Site: The web site through which the Client accesses the Service, as referred 

to in the Special Conditions. 
Subscriber ID: Subscriber identification defined on smartBUSINESS service 

for a Subscriber to access smartBUSINESS. 

Subscriber User(s): Personnel and/or legal representatives and agents of the 

Subscriber who have been set up by the Subscriber Administrator(s) to transact 

on behalf of the Subscriber using the services on the smartBUSINESS. 

User ID: user identification created on smartBUSINESS. 

 التي الشخصي التعريف رقمسرية /  معلومات الشخصي: التعريف رقم /السر كلمة

ة خدم استخدام من تمكنه كي "بيزنس سمارت"ة خدم على بإدخالها المشترك يقوم

 .بواسطتها والتعاملس" بيزن سمارت"

Token:  المصدرةوسيلة( لل الكترونيةPasswordأو أى وسيلة )  آمنة أخرى

 للدخول على الخدمة.

 يكون آخر نموذج أي أو المرفق النموذج تعنى بيزنس": طلب "سمارت نموذج

 عن المفوضين الموقعين قبل من األصول حسب ومقدما   موقعا   البنك لدى مقبوال  

 وأرقام الحساب قمر -المشترك  اسمس" بيزن سمارتب "طل نموذج ويشمل المشترك

 ويعتبر المشترك قبل من المعين اإلداري إلى باإلضافة أخرى وبيانات الحسابات

 واحد ملزم قانوني كمستند واألحكام الشروط وهذه "بيزنس سمارتب "طل نموذج

 .للمشترك 

 ووكالئه عنه المخولين ويشمل اعتباري شخص أو/و قانوني كيان العميل: -ك المشتر

 بيزنس". خدمة "سمارت الستخدام بالتعاقد قاموا الذين القانونيين ممثليه أو/و

عن  ممثل الحصرى المسئولال تهختاره العميل بصفيشخص  المشترك: إداري

العميل ستخدام ال ة و االدارية )دون الجوانب العملياتية أو المعامالتية(فنيال الجوانب

وتتضمن على سبيل التحديد دون الحصر ادارة تصريحات المستخدمين هذه الخدمة ل

 التعليمات بالدفع وأمور ادارية أخرى.وتصريحات 

ذات ل منتمية: تعنى أى شركة تنتفع من الخدمة بما فيها العميل والالشركة المشاركة

 ( بموجب االتفاق المنفصل.المجموعةمجموعة العميل )

الموقع الذى يدخل عليه العميل للحصول على الخدمة كما هو موضح فى  الموقع:

 .الشروط الخاصة

 خدمة للمشترك في الشخصي المخصص التعريف :للمشترك الشخصي التعريف رمز

 س".بيزن سمارت”ة خدم إلى للدخول “بيزنس سمارت”

 أو القانوني/و الشخصي الممثل المشتركين:/المشترك المستخدمين/المستخدم

 عن نيابة ليقوم بالتعامل المشترك إداري قبل من تعيينه تم الذي المشترك ووكيل

 بيزنس". خدمات "سمارت باستخدام المشترك

خدمة "سمارت  في إدخاله، يتم شخصي تعريف :للمستخدم الشخصي التعريف

 بيزنس". خدمة "سمارت استخدام له يتسنى حتى المشترك بيزنس" لمستخدم
1- Authorization, License, Restriction on Use 

1-1 The Bank shall setup the Subscriber Administrator(s) as per the 

smartBUSINESS Application Form submitted by the Subscriber or in any other 

form as acceptable to the bank. 

1-2 smartBUSINESS shall not be activated unless all the requisite 

documentation, including a hard copy of the Application Form, have been duly 

signed by all Subscriber authorized signatories and delivered to the Bank. 

1-3 It is understood that the Bank’s standard terms and conditions as applicable 

to the Account(s) and as set out in the Bank’s account opening form (or 

otherwise) executed by the Subscriber, shall continue to apply and be binding  

for the client in addition to the Terms and Conditions stated herein  

1-4 The Subscriber shall advise the Bank of any change that occurs to the 

Subscriber from time to time which includes but not limited to change in 

powers of signatories, mandate and/or Subscriber’s constitution documents and 

shall provide the Bank in such form as the Bank deems appropriate documented 

evidence of such change. Further The Subscriber shall immediately notify the 

bank of any changes to or by the Subscriber Administrator(s) and obtain written 

letter from the bank confirming to Subscriber of appropriate action taken. And 

in case the client didn’t stick  the bank recorded data consider as a still 

correctness and valid data towards all entities and courts   

The Subscriber shall remain responsible for all actions, losses or liabilities 

arising out of such changes not notified to the bank as envisaged herein and for 

all actions undertaken by the Subscriber Administrator(s) from the time such 

change occurred to the obtaining of said written confirmation letter from the 

bank. 

The Bank shall not affect any subsequent modifications or additions to the 

smartBUSINESS unless the Subscriber provides the Bank with such 

authorizations, documents or any other information required by the Bank. 

Failure to produce the required authorization, information or documentation 

will entitle the Bank to withhold implementation of modifications or additions 

to the smartBUSINESS. 

 االستخدام قيود – الترخيص – التفويض -1

 الذي “بيزنس سمارت” طلب نموذج بموجب المشترك إداري بإعداد البنك يقوم 1-1

 .البنك لدى مقبوال   يكون آخر نموذج أي أو المشترك قدمه

 المستندات المطلوبة كل تقديم تم إذا الإ" سبيزن سمارتة "خدم تشغيل يتم لن 1-2

 عن بالتوقيع جميع المفوضين من األصول حسب موقعا   الطلب نموذج ذلك في بما

 .البنك إلى وتسليمه المشترك

 والمعمول بها بشأن بالبنك الخاصة القياسية واألحكام الشروط أن المفهوم من 1-3

 )أوبالبنك  الحساب الخاصة فتح نموذج في موضحة هي وكما الحساب/الحسابات

 باإلضافةللعميل  وملزمة بها ستستمر معموال   المشترك قبل من الموقع ذلك( خالف

 هنا الموضحة واألحكام الشروط إلى

آلخر  وقت من للمشترك يحدث تغيير أي عن البنك بإخطار المشترك يلتزم  1-4

 بالتوقيع والتفويض المفوضين صالحيات في التغيير حصر دون ولكن يشمل والذي

 على بالمستندات مدعم البنك بدليل بتزويد و يلتزم المشترك تأسيس مستندات أو/و

 البنك بإخطار أيضا   المشترك سيقوم كما البنك مناسبا ، يراه الذي بالشكل التغيير ذلك

 على خطاب كتابي يحصل وأن المشترك إداري قبل من أو تغييرات على أي عن فورا  

و في حالة عدم  المناسبة اإلجراءات اتخاذ على بالتأكيد المشترك البنك إلى من

و صحيحة و قائمة و سارية  عليناهي حجة قاطعة  كمستعتبر آخر بيانات مسجلة طرف ابهذ إلتزامنا/ميإلتزا

 أو التصرفات جميع عن مسؤوال   المشترك يبقىو أمام كافة السلطات و المحاكم نافي مواجهت

 عليه تنص كما بها البنك يبلغ ال التي التغييرات عن تنتج االلتزامات التي أو الخسائر

 وقت حدوث من المشترك إداري بها يقوم التي التصرفات جميع وعن هذه االتفاقية

 البنك. من الكتابي التأكيد ذلك على الحصول حين إلى التغيير ذلك

بيزنس"  سمارت“خدمة  على تتم الحقة إضافات أو تعديالت أي بتفعيل البنك يقوم لن

 معلومات أي أو أو المستندات التفويضات بتلك البنك بتزويد المشترك قام إذا إال

 المستندات أو المعلومات أو التفويض القيام بتقديم وعدم للبنك مطلوبة تكون أخرى

خدمة  على اإلضافات أو التعديالت بتنفيذ يقوم ال بأن الحق للبنك سيعطى المطلوبة

 "سمارت بيزنس".

 إدارى به يقوم الذي اإللكتروني القبول أنعلى    المشترك و يوافق  يدرك 1-5

 الوسائل عبروقائمة  خاصة وأحكام شروط ألي لمشتركا أومستخدم المشترك
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1-5 The Subscriber agree and understands that electronic acceptance, to be 

made by Subscriber Administrator or Subscriber User, via electronic media, 

through smartBUSINESS will be sufficient and will be binding on the 

Subscriber for all intents and purposes. towards all entities and courts without 

any objection from the Client at any time   

1-6 The Subscriber  hereby, irrevocably and unconditionally without any right 

of objection, accepts any and all transactions arising from the use of the 

smartBUSINESS, including, without limitation, any and all transactions 

effected by a Subscriber User(s). 

And All requests received by the Bank through smartBUSINESS will be 

considered to have been authorized in accordance with the authorization rules 

setup by the Subscriber. The Bank is not responsible for any errors/omissions 

arising out of incorrect setup of the authorization rules by the Subscriber or 

Subscriber Administrator(s). 

The Bank’s record of any transaction processed by the use of smartBUSINESS 

shall be conclusive evidence of such transaction and shall be binding on the 

Subscriber for all purposes Without any responsibility on the bank. 

1-7 It is understood that authorization rules on the smartBUSINESS may differ 

from the account operating instructions provided to the Bank and the Bank 

shall not be liable in any way for executing such transactions that have been 

authorized on the smartBUSINESS. The Subscriber shall be responsible for 

any errors/omissions arising out of incorrect setup of the authorization rules by 

the Subscriber or Subscriber Administrator(s). 

1-8 The Bank shall have the right and the Subscriber hereby authorizes the 

Bank to limit, modify or cancel the smartBUSINESS (in part or in full) at any 

time without assigning any reason, and without the need of the signature of the 

Subscriber. 

1-9 The client acknowledge that the smartBUSINESS is provided entirely at 

the risk and responsibility of the Subscriber who agrees to indemnify the Bank 

for all loss, damage or expense (including legal expenses), howsoever caused, 

resulting from the use of any of the smartBUSINESS services. It is understood 

that the Bank shall not be held liable for any costs, damages or expenses 

(including legal expenses) directly or indirectly arising out of or in connection 

with the non-authorized operations of the smartBUSINESS by the Subscriber 

or any other person natural or legal not known or authorized by the Subscriber. 

 المقاصد لكل للمشترك وملزمة كافية ستكونس" سمارت بيزنل "خال من اإللكترونية

 .و ال يحق له االعتراض او الطعن عليه فى اى وقت  أمام كافة السلطات و المحاكم واألغراض

 االعتراض في دون الحق   أو شرط دون  أو رجعة دون بموجبه المشترك يقبل 1-6

دون  ذلك في بماس" بيزن سمارتم "استخدا عن الناجمة المعامالت جميع وأي ب

 .المشترك مستخدم قبل من تنفيذها يتم التي المعامالت جميع و أي حصر

 أنه لىس" عبيزن سمارتل "خال من البنك يستلمها التي الطلبات كل تعتبر سوفو

 البنك يكون لن .وضعها المشترك التي التفويض قواعد بموجب بها التفويض تم

 قبل من صحيحة غير تفويض وضع قواعد عن ناجما   سهو /أخطاء أي عن مسؤوال  

 .المشترك إداري أو المشترك

 بيزنس" دليال   باستخدام "سمارت انجازها يتم معاملة أي بشأن البنك سجالت كونتو

دون ادنى  األغراض للمشترك لجميع ملزمة وستكون المعاملة تلك على حاسما  

 .مسئولية على البنك 

 عن تعليمات تختلف قدس" بيزن سمارتن "بشأ التفويض قواعد بأن المفهوم من 1-7

 تلك تنفيذ عن بأي شكل مسئوال   البنك يكون ولن البنك إلى المقدمة الحساب تشغيل

 مسؤوال   المشترك سيكونس" سمارت بيزنن "بشأ بها التفويض تم التي المعامالت

 قبل من التفويض لقواعد الصحيح غير عن الوضع ناجما   يكون سهو /أخطاء أي عن

 .المشترك إداري أو المشترك

  إلغاء أو تعديل أو حد وضع  يحق له  بأن البنك بتفويض بموجبه المشترك يقوم 1-8

وبدون الحاجة إلى  إبداء األسباب دونفى اى وقت  كليا   أو جزئيا  س" بيزن سمارت"

 .توقيع المشترك

 مخاطرة علىتكون س" بيزن سمارتة "خدم تقديم يوافق ويقر العميل ان  1-9

 أو خسائر أي عن البنك تعويض على المشترك ويوافق المشترك بالكامل ومسؤولية

 والناجمةا فيه التسبب طريقة كانت مهما القانونية النفقات ذلك في بما نفقاتأو  أضرار

 يكون لن البنك المفهوم أن ومنس". بيزن سمارتت "خدما من أي استخدام عن

 الناجمة القانونية النفقات في ذلك نفقات بما أو أضرار أو تكاليف أي عن مسؤوال  

 بيزنس" غير بعمليات "سمارت فيما يتعلق أو عن مباشر غير أو مباشر بشكل

 غير معنوي أو طبيعي آخر شخص أي أو بتنفيذها يقوم المشترك والتي بها المفوض

 المشترك. قبل من غير مفوض أو معروف

2- Operation & Implementation 

2-1 In respect of the mode of administration on the  smartBUSINESS, the 

Subscriber shall have the option to select: 

 Either to have a single Subscriber Administrator who would administer user(s) 

access and other administration activities to the smartBUSINESS on a single 

mode basis; or 

 To have joint Subscriber Administrators who would administer user(s) access 

and other administration activities to the smartBUSINESS on a dual mode 

basis. 

2-2 Where the smartBUSINESS service is made available, it is acknowledged 

that, irrespective of whether the mode of operation of the Account(s) is joint or 

single, the smartBUSINESS may be accessed by each Subscriber User 

according to the privilege granted to the Subscriber User by the Subscriber 

Administrator(s) of the smartBUSINESS service and any and all transactions 

undertaken by any Subscriber User will be binding on the Subscriber and all 

account holders. 

2-3 The Subscriber shall ensure sufficient funds are available or appropriate 

arrangements are made in the Account to which the smartBUSINESS service 

relates so that all transactions can be honored. If for any reason the Account is 

overdrawn by the use of the relevant smartBUSINESS service, the Subscriber 

shall be responsible for immediately making up the deficit by a direct payment 

or transfer of cleared funds from any other Account. Without prejudice to any 

remedy available to the Bank, failure to comply with this condition shall entitle 

the Bank to cancel the relevant smartBUSINESS and to recover any 

outstanding amounts and charges from the Subscriber in a manner deemed 

appropriate by the Bank. 

2-4 The Subscriber acknowledges that any printouts/ Statements or files or any 

other form in which any information or transactions pertaining to the 

 والتنفيذ التشغيل -2

 المشترك إمكانية أمام يكونس" بيزن سمارتة "بخدم اإلدارة طريقة بشأن 2-1

 :اختيار

 المستخدماستخدام  بإدارة سيقوم والذي واحد مشترك إداري لديه يكون أن إما 

 طريقة بيزنس" على أساس بشأن "سمارت األخرى اإلدارية واألنشطة

 فردة.نم

 بإدارة استخدام سيقومون والذين مجتمعين ينمشترك إداريين لديه يكون أن 

 أساس علىس" بيزن سمارتن "بشأ األخرى اإلدارية واألنشطة المستخدم

 .ثنائية طريقة

 عن ما النظر بصرف بأنه اإلقرار بيزنس" يتم خدمة "سمارت توفير يتم عندما 2-2

 لكل منفردة يمكن أو ثنائية  باالشتراك )الحسابات( الحساب تشغيل طريقة كانت إذا

 لمستخدم الممنوحة بيزنس" بموجب المزايا يستخدم "سمارت أن مشترك مستخدم

 التي المعامالت وكل وأيس" بيزن سمارت"لخدمة  المشترك إداري قبل من المشترك

 .الحساب أصحاب وكل للمشترك ملزمة ستكون مستخدم للمشترك أي بها يقوم

 الحساب في مناسبة بترتيبات القيام أو كافية مبالغ توفر ضمان المشترك على 2-3

 حال وفي .بجميع المعامالت الوفاء يتم بيزنس" حتى بخدمات "سمارت المتصل

 على ،"بيزنس خدمات "سمارت خالل استخدام من سبب ألي مكشوفا   الحساب أصبح

 المبلغ تسديد خالل من وذلك ،المسجل لدى البنك  بتسوية العجز فورا   القيام المشترك

 قد التي اإلجراءات جميع مراعاة ومع آخر حساب أي بتحويله من القيام أو مباشرة

 في البنك الحق سيمنح الشرط بهذا االلتزام عدم فإن الموقف، لتصحيح البنك يقوم بها

 المشترك على تكاليف مستحقة أو مبالغ أي واسترداد "بيزنس سمارت" خدمة إلغاء

 .مناسبة البنك يراها التي بالطريقة

 من خالله يتم آخر شكل أي أو ملفات أو بيانات /مطبوعات أي بأن المشترك يقر 2-4

 مع تعامل أي تستخدم في لن الحساب تخص معامالت أو معلومات أي نسخ /تنزيل

 .كانت طريقة بأي الغير
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Account(s) has been downloaded/copied shall not be used in any dealings with 

third parties in whatsoever manner. 

2-5 The Subscriber acknowledges the Bank may not issue any printed advice 

or confirmation for any transaction conducted through the smartBUSINESS. 

2-6 The Bank shall not be obliged to act upon or carry out any Instructions or 

communication sent by the Subscriber through smartBUSINESS secured e-

mail. 

2-7 It is understood that all services requested or transactions received through 

smartBUSINESS within Banking Hours shall be carried out the same day or 

on the next Business Day on a best effort basis irrespective of the date and/or 

time on print-outs or confirmation advice generated by smartBUSINESS 

system. 

2-8 The Subscriber agrees to check transactions and statement of accounts and 

inform the Bank immediately (but in all cases within 30 days of receipt of the 

statement of accounts) of any discrepancy. 

2-9 The Subscriber may make a request for the products, services and facilities 

that the Subscriber wishes to avail through smartBUSINESS, which include 

but not be limited to Demand Drafts, telegraphic transfers, transfers, manager’s 

cheque, e-wallet services and payments initiated on third party websites, trade 

services including documentary collections/letters of  guarantee and receipts 

from exports, trade financing, guarantees foreign exchange & treasury services, 

brokerage services and any other products as will be made available by the 

Bank on smartBUSINESS, subject to the overall daily transactions limits set 

out by the Subscriber. The processing of such requests, however, below or 

above the limits set out by the Subscriber, shall be at the solo discretion of the 

Bank and in accordance to Central Bank of Egypt rules. 

2-10 When the operation of the Account(s) through smartBUSINESS is made 

available, the Subscriber  agree that: 

 All transactions processed shall be subject to the foreign exchange rates, 

which are applicable for the Business Day and time on which the request 

was processed by the Bank.Foreign exchange rates displayed on the 

Bank’s web site or in the Bank’s premises at the time of receipt of the 

request by the Bank are indicative rates only. 

 The Subscriber agrees that the purchase by the Bank of a Bank draft or 

manager’s cheque previously issued at the Subscriber’s request will be 

at the Bank’s discretion and transacted at the Bank’s buying rate for the 

currency of the draft or cheque. 

 The Subscriber agrees that the Bank has the exclusive right of selection 

of the correspondent banks and partners/alliances/merchants for all 

services including but not limited to issuance of Demand drafts, 

Telegraphic Transfers, e-wallet services and trade services. 

 The Subscriber agrees that the Bank shall not be liable for any act or 

omission of the Subscriber Users or any correspondent or paying bank 

or partners/ alliances/ merchants for any error or delay in transmission. 

 The Subscriber agrees that the Bank may outsource its processing 

services provided under or in connection with smartBUSINESS 

including transactions received or processed on behalf of the Subscriber. 

2-11 The Subscriber commits to read the warnings and alert notifications (such 

as security alerts or fraud attempts / Social Engineering alerts, etc.) stated in 

the Bank’s Site. 

The Subscriber accepts any change in the terms and conditions which will be 

demonstrated through electronic system and on the Site and the Subscriber is 

legally bound of these terms and conditions without any objection from the 

Client at any time. 

2-12 The Subscriber shall confirm the bank's official website via: 

 Click on the lock icon located at the bottom of the browser to confirm 

the authenticity of the Digital Signature for smartBUSINESS. 

 Access the website of the Bank through the bookmarks feature of your 

Web browser Bookmarks, after the Subscriber is sure enough of the 

credibility of the site 

 Not to access smartBUSINESS site services through indirect links, such 

as Hyperlinks contained in e-mails. 

بأي  خاص مطبوع  تأكيد أو إشعار أي يصدر ال قد البنك بأن المشترك يقر 2-5

 بيزنس". خدمة "سمارت بواسطة تتم معاملة

 مراسالت يتم أو تعليمات أي تنفيذ أو على بناء بالتصرف ملزما   البنك يكون لن 2-6

 بيزنس". "بسمارتالخاص  االلكتروني البريد خالل من المشترك قبل من إرسالها

ل من خال المستلمة المعامالت أو المطلوبة الخدمات جميع أن من المفهوم 2-7

 التالي العمل يوم أو نفس اليوم في تنفذ سوف البنك عمل أوقات فيس" بيزن سمارت"

 على المذكور الوقت أو/و التاريخ النظر عن بغض الجهد أقصى بذل أساس على

 س".بيزن سمارتج "برنام الصادر عن التأكيد إشعار أو المطبوعات

البنك  وإخطار الحساب وكشوف المعامالت مراجعة على المشترك . يوافق2-8

 أي الحساب( عن كشوف استالم من يوم 15 خالل األحوال كل في مباشرة )ولكن

 .فيها اختالف

 التي يرغب المشترك والخدمات والتسهيالت المنتجات يطلب أن للمشترك يجوز 2-9

حواالت  حصر دون تشمل لكن والتي "بيزنس سمارت" خالل من منها االستفادة في

 المحفظة خدمات ،شيكات مصرفية تحت الطلب، حواالت تلغرافية، تحويالت،

 بما التجارية والخدمات بالغير اإللكترونية الخاصة المواقع عبر الدفعو اإللكترونية

 والتمويل المصدرين وإيصاالت الضمان المستندي وخطابات التحصيل ذلك في

 وأي الوساطة وخدمات والخزينة األجنبي الصرف والضمانات وخدمات التجاري

اإلجمالي  بالحد دون االخالل بيزنس" بخدمة "سمارت البنك يوفرها أخرى قد منتجات

 كانت سواء هذه الطلبات تنفيذ ويخضع المشترك، قبل من المحدد اليومية للمعامالت

ووفقا  للقواعد المنفردة البنك  لالرادة  وفقا المشترك قرره الذي الحد من أعلى أو أقل

 التي يحددها البنك المركزي المصري.

خالل "سمارت بيزنس"  الحساب/الحسابات من تشغيل خدمة توفير يتم عندما 2-10

 :أنعلى  المشترك يوافق

 المعمول األجنبية العمالت ألسعار إجراؤها يتم التي المعامالت جميع تخضع 

 أسعار وإن .بإجراء المعاملة البنك فيه قام الذي والوقت العمل يوم في بها

 عند البنك مقر في أو البنك اإللكتروني موقع في المبينة األجنبية العمالت

 .فقط هي لالستدالل البنك قبل من الطلب استالم

 أو الشيك الطلب تحت للحوالة البنك شراء يكون أن على المشترك يوافق 

 لموافقة طلب المشترك خاضعا   على بناء   سابقا   إصداره تم الذي المصرفي

 .الشيك أو الحوالة بالبنك لعملة الخاص الشراء لسعر وفقا   تنفيذه ويتم البنك

 البنوك المراسلة اختيار في الحصري الحق للبنك أن على المشترك يوافق 

 حصر ولكن دون ذلك في بما الخدمات لجميع التجار /الحلفاء /والشركاء

 وخدمات المحفظة التلغرافية والحواالت الطلب تحت الحواالت إصدار

 التجارية. والخدمات اإللكترونية

 من أو سهو تصرف أي عن مسؤوال   يكون لن البنك أن على المشترك يوافق 

 /شركاء أو بنك صرف أو مراسل بنك أي يكون ولن المشترك مستخدمي قبل

 .نقل المعلومات في تأخير أو خطأ أي عن مسئولين تجار /حلفاء

 بإجراء خارجية للقيام مؤسسات تعيين البنك بإمكان أنه على المشترك يوافق 

بيزنس"  يتعلق بخدمة "سمارت فيما أو بموجب المقدمة المعامالت خدمات

 .المشترك عن نيابة البنك بتنفيذها يقوم التي المعامالت ذلك في بما

يلتزم المشترك بقراءة التحذيرات واإلخطارات التنبيهية )مثل التنبيهات األمنية  2-11

  ، إلخ(Social Engineeringأو تنبيهات محاوالت اإلحتيال / الهندسة اإلجتماعية 

 الواردة على الموقع االلكتروني الخاص بالبنك.

من خالل النظام الشروط واألحكام الذى سيظهر  على أى تغيير يطرأ ب يقبل المشترك 

دون اى إعتراض منه فى اى  اإللكتروني ويعتبر المشترك ملتزما  به إلتزاما قانونيا

 .وقت  

 يلتزم المشترك بالتأكد من صحة الموقع الرسمى للبنك: 12 -2

  بالضغط على رمز القفل أو عالمة المفتاح الكائنة بأسفل المتصفح للتأكد من

 وقع معامالت "سمارت بيزنس".تفاصيل شهادة التصديق الرقمية لم

  الدخول على الموقع اإللكتروني للبنك من خالل خاصية اإلشارات المرجعية

وذلك بعد تأكده بالشكل الكافي من  Bookmarksالخاصة بمتصفح الويب 

 مصداقية الموقع المشار إليه

  بعدم الدخول إلى موقع البنك الخاص بخدمات "سمارت بيزنس" من خالل

 الواردة في البريد اإللكتروني. Hyperlinksيل غير المباشرة روابط التحو
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3- Security 

3-1 As smartBUSINESS is accessed through the Internet, it is the Subscriber’s 

responsibility to ensure that any PC/ Laptop/ Smartphone used by the 

Subscriber Administrator or the Subscriber User is set up securely, programs 

and tools for protection against viruses and malware are installed, as a 

minimum to meet the requirements specified by the bank, such as installing a 

firewall program and update anti-virus software on a regular basis. The 

Subscriber or The Subscriber Administrator or the Subscriber User shall not 

access SmartBUSINESS services through public or shared computers (such as 

internet cafes or public libraries). 

3-2 The Subscriber undertakes not to disclose the Password and/or the User ID 

and/or Subscriber ID and/or PIN to any other person apart from the Subscriber 

Users. Usage of smartBUSINESS services other than by the Subscriber or 

Subscriber User shall be deemed to have been used by the Subscriber Without 

any responsibility over the bank. 

3-3 The Subscriber agrees to, and shall cause its Subscriber User(s)  and 

Subscriber Administrator (s) to, comply with the security procedures 

announced from time to time by the Bank which include but shall not be limited 

to the following: 

 To keep and protect their Password/PIN secured and confidential at all 

times, and shall take steps to prevent unauthorized use of the same. 

 Never disclose the Password/PIN to any person including the Bank’s 

staff or its agents through e-mail or the customers’ service. 

 Shall not choose passwords that include sensitive information such as 

date of birth or phone number or part of the Subscriber/Subscriber 

User/Subscriber Administrator’s name easily recognizable. 

 Don’t disclose any personal information (an ID card or passport or titles 

or your own bank account numbers) for anyone not sure of his identity 

or suspicious web sites. 

 Shall promptly destroy/delete any document or advice received from the 

Bank concerning their Password/PIN. 

 Should select Password/PIN such that it shall prevent easy interpretation 

by unauthorized persons leading to unauthorized access. 

 Must never record the Password/PIN on any software, which saves it 

automatically. 

  Shall not at any time leave the Internet terminal from which they have 

accessed the smartBUSINESS or let anyone else use the Internet 

terminal until they have logged off the smartBUSINESS. 

 Shall ensure that they have logged off the smartBUSINESS network at 

the end of any session. 

 Shall not access the smartBUSINESS from any computer connected to 

a local area network (LAN) or any public internet access device or access 

point without first making sure that no-one else will be able to observe 

or copy their access or get access to the smartBUSINESS pretending to 

be the Subscriber. 

 Shall inform the Bank immediately in written of any unauthorized access 

to the smartBUSINESS service or any unauthorized transaction through 

a registered mail with acknowledgement. 

3-4 The use of passwords and Tokens, as communicated by the Bank, is 

required to access the Service for each connection. 

3-5 The Bank must be informed of any new User with signatory powers so that 

the Bank, after acceptance and processing, may activate the new User upon a 

written request presented from the Subscriber – Client or Subscriber – 

Administrator who is authorized to do so. 

3-6 The Bank reserves the right to suspend access to the Service if it discovers 

facts suggesting factual or attempted fraudulent use; in such a case the Bank 

shall immediately inform the Bank. 

 األمن -3

 اإلنترنت فعلى شبكة خالل من يتم "بيزنس سمارت" خدمة استخدام ألن نظرا   3-1

 يأو بإدار المشترك يبه أو بمستخدم الخاصة األجهزة أن من التأكد المشترك

 ضد الالزمة الحماية وأدوات ببرامج وتزويدها آمن بشكل إعدادها تم المشترك

 قبل من المحددة المتطلبات إلستيفاء أدنى كحد وذلك الخبيثة، والبرامج الفيروسات

 بصفة الفيروسات مكافحة برامج وتحديث حماية جدار برنامج تثبيت مثل البنك،

 علي الدخول وعلى المشترك أو مستخدم المشترك أو إداري المشترك عدم دورية.

 كمقاهي( المشتركة أو العامة الكمبيوتر أجهزة خالل خدمات "سمارت بيزنس" من

 .)العامة المكتبات أو االنترنت

 الخاص التعريف الشخصي رقم أو/و السر كلمة عن الكشف بعدم المشترك يتعهد 3-2

 ويعتبر .المشترك باستثناء مستخدمي آخر شخص ألي المشترك أو/و بالمستخدم

 مستخدم أو المشترك غير آخر شخص من قبل "بيزنس سمارت" خدمات استخدام

 .دون ادنى مسئولية على البنك  ذاته المشترك من قبل تم قد أنه على المشترك

 بإجراءات االلتزام على المشترك وإداري المشترك ومستخدمي المشترك يوافق 3-3

 ما يلي: الحصر دون تشمل والتي ألخر آن من عنها باإلعالن البنك يقوم األمان التي

 بهم  الخاص الشخصي التعريف رقم/السر سرية كلمة على دائما   المحافظة

 .به مصرح غير استخدام أي الالزمة لمنع واتخاذ الخطوات وحمايته

 ذلك في بما أخر شخص ألي التعريف الشخصي رقم/السر كلمة إفشاء عدم 

 .وكالئه عن طريق البريد األلكترونى أو خدمة العمالء البنك أو موظفي

 رقم أو الميالد تاريخ مثل معلومات حساسة تتضمن سر كلمات إختيار عدم 

 .عليها التعرف يسهل المشترك إسم من جزء أو الهاتف

 أو السفر جواز أو الهوية كبطاقة( شخصية معلومات أي عن اإلفصاح عدم 

 هويته من يتأكد لم شخص ألي )بهم الخاصة البنك حسابات أرقام أو العناوين

 .شك موضع إلكترونية مواقع أو

 رقم/السر بكلمة يتعلق البنك إشعار من أو مستند أي محو/بإتالف اإلسراع 

 .بهم الخاص الشخصي التعريف

 قبل من بسهولة اكتشافه يمكن ال تعريف شخصي رقم/سر كلمة اختيار 

 غير بطريقة الخدمة إلى الدخول وبالتالي مصرح لهم الغير األشخاص

 .مشروعة

 بحفظها يقوم برنامج أي في الشخصي التعريف رقم /السر كلمة إدخال عدم 

 تلقائيا .

 خالله من “بيزنس سمارت” يستخدمون خدمة الذي الكمبيوتر جهاز ترك عدم 

 قبل الجهاز باستخدام آخر شخص ألي أو السماح األوقات من وقت أي في

 .من الخدمة بالخروج قيامهم

 جلسة أي من اإلنتهاء عند “سمارت بيزنس” خدمة من خروجهم من التأكد. 

 أي أو محلية اتصال بشبكة كمبيوتر متصل جهاز أي من الخدمة استخدام عدم 

 من أوال   التأكد دون وصول نقطة أو أي اإلنترنت لشبكة للدخول عام جهاز

 لخدمة الوصول خطوات نسخ أو على يستطيع اإلطالع ال آخر شخص أي أن

 بأنه مدعيا   للخدمة الوصول من التمكن أو بهم الخاصة “بيزنس سمارت”

 .المشترك

 سمارت"لخدمة  به مفوض غير استخدام بأي كتابيا   فورا   البنك إخطار 

أو سوء  بها مصرح غير تعليمات إعطاء أو معاملة أي إجراء أو "بيزنس

 .من خالل خطاب مسجل بعلم الوصولاستخدام أكواد الهوية 

رسلها البنك للدخول على الخدمة فى أ التى Tokensو Passwordيتم استخدام  3-4

 كل اتصال.

التوقيع حتى يقوم البنك بتنشيط  سلطةله  جديد بانشاء مستخدميتم اخطار البنك  3-5

بناءا  على طلب كتابي مقدم من  الالزمةه و اتخاذ االجراءات بعد قبولالجديد حسابه 

 المشترك أو إداري المشترك المصرح له ذلك.

الدخول على الخدمة فى حال تم اكتشاف وقائع تدل على محاولة  قفيحق للبنك و 3-6

احتيال أو ارتكاب فعلى الحتيال فى استخدام الخدمة. فى هذه الحالة ، يقوم البنك 

 .باخطار الشركة المشاركة فورا

4- Foreign Currency 

4-1 The Bank will not be held liable for any exchange loss incurred by the 

Subscriber in converting/transferring the balance from one currency account of 

the Subscriber to another currency account of the Subscriber. 

 األجنبية العملة -4

 المشترك يتكبدها التي العملة تحويل في خسارة أي عن مسؤوال   البنك يكون ال 4-1

 أخرى بعملة حساب إلى بالمشترك خاص ما بعملة حساب من الرصيد تحويل عند

 .بالمشترك خاص
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5- Intellectual Property 

5-1 The Subscriber acknowledges that smartBUSINESS is the property of 

Bank, which has the copyright interest and all intellectual property rights in all 

software and documentation of the smartBUSINESS and subsequent 

amendments including user guidelines, manuals and material in any form. 

5-2 The Subscriber agrees at all times to treat the access rights, documentation 

or any other information related to smartBUSINESS as strictly private and 

confidential and shall not copy/reproduce the above in any form either in whole 

or in part or allow access to any other party without the Bank’s prior consent 

in writing. 

5-3 The Subscriber may not under any circumstances amend the installation, 

or download, copy, modify, improve, adapt, compile, or transfer in any way 

the system or the software comprising the Service and/or the Site and the 

documentation related thereto. 

The Bank expressly reserves the right to correct the system or the software 

comprising the Service and/or the Site. In the event of a software compatibility 

problem, the Bank undertakes to provide the technical data enabling 

compatibility within a reasonable timeframe. 

Each Subscriber shall keep confidential the Tokens and all the documentation 

and communicate them to its staff, employees and subcontractors and/or 

providers who shall keep details of the Service and other attached documents. 

Upon termination of the Service, all documents related to the Service provided 

by the Bank shall be promptly returned to the Bank. 

Each Subscriber warrants the Bank for this purpose and undertakes to 

indemnify any prejudice resulting from a breach of such provisions. 

 الفكرية الملكية -5

 يتمتع بحقوق  الذي للبنك ملك هي "بيزنس سمارت" خدمات بأن المشترك يقر 5-1

 والتعديالت المتصلة بها والمستندات للبرامج الفكرية الملكية حقوق وجميع النشر

 بأي أخرى مواد وأي ودليل االستخدام المستخدم إرشادات ذلك في بما لها الالحقة

 .كانت شكل

 مع وسرية تامة بخصوصية التعامل على األوقات جميع في المشترك يوافق 5-2

 سمارت" متعلقة بخدمات أخرى معلومات وأي والمستندات االستخدام حقوق جميع

 سواء األشكال من بأي شكل أعاله ذكر ما إنتاج إعادة أو نسخ له يحق وال ،"بيزنس

 موافقة دون الخدمة آخر باستخدام طرف ألي السماح أو كليا ، أو جزئيا   ذلك كان

 .البنك من مسبقة خطية

أى حال من األحوال تعديل تحميل أو تنزيل أى انظمة يحق للمشترك فى  ال 5-3

بأى شكل من األشكال  اتحويله أو  اأو اقتباسه هاأو تحسين اأو تعديله هاللبرنامج أو نسخ

 ا.مالمستندات المتعلقة به وويشمل ذلك الخدمة و/ أو الموقع 

و الموقع. الخدمة و/ أ يحتفظ البنك صراحة بحق تصحيح النظام أو البرنامج شامال 5-4

بيانات ال، يتعهد البنك بتوفير على الحاسب البرنامجقبول فى حالة حدوث مشكلة فى 

 فى اطار زمنى معقول. الالزمة لتطبيق البرنامجفنية ال

وأية مستندات وتخبر موظفيها  Tokensيحتفظ كل مشترك بسرية المستخدم وال  5-5

لخدمة وعامليها والمقاولين من الباطن و/أو الموردين الذين يحتفظون بتفاصيل ا

كافة فور انتهاء الخدمة يعاد إلى البنك على الفور  أن األخرىوالمستندات الملحقة 

 يوفرها البنك و تتعلق بالخدمة. المستندات التي

هد بالتعويض عن األضرار الناتجة عن يضمن كل مشترك ذلك للبنك و يتع 5-6

 االخالل بتلك األحكام.

6- Service Fees and Charges 

6-1 The Bank may debit the Subscriber’s Account(s) with any costs, charges, 

fees or expenses (including legal expenses) payable for services rendered by 

the Bank Without obtained prior client consent. 

6-2 The Bank shall always be entitled to levy or impose all customary banking 

and other charges and expenses in respect of any of the other accounts and 

these may be debited by the Bank to the Account in accordance with the Bank’s 

normal banking procedures Without obtained prior client consent. 

6-3 The Bank will debit the Account(s) with all applicable fees and charges for 

the smartBUSINESS and any instructions received through smartBUSINESS 

services as per the Bank’s Schedule of Fees and Charges, which are subject to 

change from time to time at the sole discretion of the Bank Without obtained 

prior client consent. 

 الخدمة وتكاليف رسوم -6

النفقات )شاملة  أو التكاليف أو أوالمصاريف الرسوم خصم للبنك يجوز 6-1

دون الحصول  يوفرها البنك التي الخدمات مقابل الدفع القضائية( المستحقة المصاريف

 .على موافقة العميل المسبقة

 والتكاليف والنفقات المعتادة المصرفية التكاليف جميع فرض دائما   للبنك يحق 6-2

 من النفقات هذه القيام بخصم للبنك ويجوز األخرى الحسابات من أي بشأن األخرى

دون  بالبنك الخاصة المعتادة اإلجراءات المصرفية مع يتوافق بما المعني الحساب

 .لحصول على موافقة العميل المسبقةا

 من  "بيزنس بسمارت" الخاصة والرسوم النفقات كل بخصم البنك سيقوم 6-3

 رسوم جدول بيزنس" حسب خالل "سمارت من استالمها يتم تعليمات وأي الحساب

المنفردة  دون   البنك وفقا و رؤوية  آلخر وقت من تغييره يجوز والذي البنك وأسعار

 .الحصول على موافقة العميل المسبقة
7- Liability 

7-1 The Bank is responsible of the following: 

 Shall make the service available and in case the Bank decides to cut-off 

for maintenance, it shall notify the Subscriber. 

 A technical support team will be available to follow any complaints from 

the Subscriber and to resolve the problems received either by phone or 

e-mail. 

 The technical support team will provide the Subscriber with the steps of 

subscription by visiting him or through phone. 

7-2 The Subscriber acknowledges that the Bank is not liable at any time for 

failure  or canceled any of the products facilities or other services available 

under smartBUSINESS attributable, either wholly or partly to reasons beyond 

the Bank’s control, including but not limited to any technical malfunction or 

breakdown or any Act of God, act of government or regulatory authority, war, 

fire, flood, explosion, terrorism, riot or civil commotion, or no availability, 

non-functioning or malfunctioning of internet services provider(s), broadcast 

telecommunications or other network systems or services, except in cases 

where these events may be remedied. The Bank will not be responsible for any 

loss or damage arising directly or indirectly from any malfunction or failure of 

the smartBUSINESS services. 

7-3 The Bank will not be liable to the Subscriber if the Bank is unable to 

perform its obligations under these Terms and Conditions due (whether direct 

or indirectly) to: 

 المسئولية -7
 يكون البنك مسئوال  عن اآلتي: 7-1

  يانة، فعليه توفير الخدمة وفي حالة إذا قرر البنك قطع الخدمة لعمل الصييييييي

 إخطار المشترك بذلك.

  تواجد فريق دعم فني للمشييترك لنظر أي شييكاوى والبت فيها في أسييرع وقت

ممكن وذلك بعد استالمه لشكوى المشترك سواء تليفونيا  أو عن طريق البريد 

 .لكترونياال

  سيتم تزويد المشترك بخطوات الدخول وذلك بواسطة مساعدة فريق دعم فني

 من خالل الهاتف. وأمتخصص وذلك سواء بزيارة المشترك 

او إلغاء   إخفاق أي عن وقت أي في مسؤوال   يكون لن البنك بأن المشترك يقر  7-2

مارتخدمة  بموجب المقدمة الخدمات األخرى توفير أي من الخدمات أو  "سييييييي

 قد والتي سيطرة البنك، عن خارجة أسباب عن كليا   أو جزئيا   ينتج قد بيزنس" الذي

 قانون صدور أو كارثة طبيعية أي أو فني قصور أو عطل أي حصر، دون تشمل،

 أو انفجار أو فيضييييان أو أو حريق حرب أو تنظيمية سييييلطة أو حكومية جهة من

 خدمات قصيييييييور أو توفر أوعدم اضيييييييطرابات أو مظاهرات أو إرهابية أعمال

 أو أنظمتها أو المعلومات أخرى لشيييبكة خدمات وأي واالتصيييال اإلذاعي اإلنترنت

ستثناء الحاالت التي باإلمكان معالجتها ولن مستخدمي سهو أو تعطلها  المشترك، با

 غير أو مباشيير بشييكل ناجما   يكون ضييرر أو أي خسييارة عن مسييؤوال   البنك يكون

 بيزنس". سمارتة "خدم خلل في أو قصور أي عن مباشر

 التزاماتهتنفيذ  من يتمكن لم إذا المشييترك مواجهة في مسييؤوال   البنك يكون لن 7-3

 :المباشرة التالية غير أو المباشرة لألسباب والشروط األحكام لهذه وفقا  
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 The failure of any machine, computer, data processing system or 

transmission link; or 

 Any period of essential maintenance, critical change, repairs, alteration 

to or failure of computer systems or any industrial disputes or anything 

outside the Bank’s control or that of its agents or sub-contractors. 

7-4 The Bank will not be responsible for any loss of or damage to the 

Subscriber’s data, software, computer, telecommunications or other equipment 

caused as a result of using the smartBUSINESS. 

7-5 The Subscriber acknowledges sole responsibility for all taxes, charges or 

liabilities which shall arise out of or in connection with the subscription and 

use of smartBUSINESS and undertakes to pay the same. 

7-6 Generally the Bank is only liable for its own actions and services and is not 

liable for any indirect damages that may arise from use of the Service. In 

addition, the Bank shall not be responsible for any loss or damage arising from 

the actions of third parties or in respect of services not directly or solely 

provided by the Bank itself. 

7-7 The Bank cannot be held liable for the transmission or quality of the data, the 

quality and availability of the data transmission networks or service interruptions, 

blockages or serious interruptions in the methods of transmission, and means of 

telecommunications including SWIFT. In addition, the Bank shall not be liable for 

any direct or indirect damages that may arise from or as a consequence of the 

connection or lack thereof to one of the websites used for the Service or linked 

thereon by the Client and/or Participating Companies. 

7-8 The Bank shall not be held liable for Service interruptions on account of 

incorrect functioning of a Participating Company‘s equipment or data 

transmission networks. 

7-9 The Bank shall not be held liable in the following circumstances: 

 Loss of the Token and, if the Client fails to cancel a Token granted to 

the Client or to one of the Participating Companies in advance and 

pursuant to regulations, owing to the use by an unauthorised person of 

said Token, and all other security default resulting from the use of the 

Service, caused by the Participating Company, an Administrator acting 

for and on behalf of its Client, an employee or an agent from any 

Participating Companies, 

 An unauthorised person uses the information provided by the Bank, nor 

is the Bank liable for electronic mail addresses chosen by the Client, or 

for the management thereof or for defaulting "configuration" by the 

Administrator, 

 Third Party Banks fail to transmit information relating to the Registered 

Accounts they hold, nor is the Bank liable for the holder of data when 

the data is sent to the Bank, 

 Breach of any provisions of this Contract or of the User's Guide or 

Administrator's Guide by one of the Participating Companies, the 

Administrator acting for and on behalf of his Client, or any other User, 

employee or agent or proxy of any of the Participating Company. 

7-10 The Bank shall not be responsible for any indirect damage or 

consequential loss, such as (without limitation) loss of profit, loss of reputation 

or loss of opportunity which may result from the above events. 

7-11 In all cases, the Bank may only be held liable if it is exclusively at fault 

for a serious and proven error, provided that a legal claim is made against it 

within a six-month (6) period following said error; and, in any case, the Bank’s 

liability shall be limited to the amounts paid by the Client to the Bank in respect 

of the particular Service Provision which is the subject of dispute. 

7-12 Each Participating Company undertakes to fully indemnify the Bank 

against any action, procedure or complaint which is made against the Bank, 

and against all losses, damages, reasonable costs and expenses of the Bank, 

resulting directly or indirectly from the wrongful use of the Service (or part 

thereof) or breach of any term of this Contract by the Participating Companies. 

7-13 The subscriber irrevocably authorizes the bank to conduct and implement 

all transactions, requests, procedures and claims in relation to all kinds of trade 

transactions, for example (documentary collection, letters of guarantee, 

exporters' receipts, trade finance, guarantees, foreign exchange services, 

 إرسييال،  وصييلة أو البيانات لمعالجة نظام أو كمبيوتر جهاز أو آلة أي عطل

 أو

 عاجل أو بتغيير القيام أو الضرورية الصيانة أعمال بسبب انقطاع فترة أي 

 أي نزاعات أو الكمبيوتر أنظمة فشييل بسييبب أو التعديالت أو اإلصييالحات

 .مقاوليه الفرعيين أو وكالئه أو البنك سيطرة خارج شئ أي أو صناعية

 المشييتركلمعلومات  يحدث تلف أو فقدان أي عن مسييؤولية أي البنك يتحمل ال 7-4

 نتيجة أي جهاز أو االتصييييال شييييبكة أو به الخاص الكمبيوتر جهاز أو برامجه أو

 س".بيزن سمارتة "خدم الستخدام

أو  أو الرسيييوم الضيييرائب جميع سيييداد عن المفردة بمسيييؤوليته المشيييترك يقر  7-5

خدمات "سيييييمارت بيزنس"  في االشيييييتراك بسيييييبب أو عن سيييييتنتج التي المطالبات

 .بدفعها ويتعهد واستخدامها،

يكون البنك مسيييييئوال بصيييييفة عامة عن أعماله وخدماته وغير مسيييييئول عن أية  7-6

أضييييرار مباشييييرة أو غير مباشييييرة قد تنشييييأ من اسييييتخدام الخدمة. كما ال يكون البنك 

مسيييييئوال عن أية أضيييييرار أو خسيييييائر تنشيييييأ عن دعاوى من أطراف ثالثة أو تتعلق 

 لبنك وحده.بالخدمة بشكل غير مباشر أو يوفرها ا

تاحة  7-7 يانات أو عن جودة ومدى ا قل أو جودة الب نك مسيييييييئوال عن ن ال يكون الب

شييييييبكات نقل البيانات أو قطع الخدمة أو عدم انتظام وسييييييائل االتصييييييال متضييييييمنة 

السويفت. كما ال يكون البنك مسئوال عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ من 

العميل و/أو الشيييركات المشييياركة بأحد المواقع  أو كنتيجة اتصيييال أو عدم االتصيييال

 المستخدمة للخدمة أو المرتبطة بها.

ال يكون البنك مسييئوال عن توقف الخدمة بسييبب التشييغيل غير الصييحيح ألدوات  7-8

 الشركة المشاركة أو شبكات نقل البيانات

 كما ال يكون البنك مسئوال فى الظروف التالية: 7-9

 عند فقدان ال Token وإذا لم ينجح العميل فى الغاءToken  ممنوحة للعميل

أو الحدى الشركات المشاركة مسبقا ووفقا للوائح بسبب استخدام طرف غير 

وكيافية حياالت االهميال األمنى األخرى التى Token مصيييييييرح ليه لهيذا ال

سييببتها الشييركة المشيياركة أو االدارى باالنابة عن عميله أو موظف أو وكيل 

 شاركة.عن الشركة الم

  عند اسييتخدام طرف ثالث غير مصييرح له المعلومات التى يوفرها البنك كما

ال يكون البنك مسئوال عن عناوين البريد االلكترونى التى اختارها العميل أو 

 ادارة المعلومات أو اهمال فى "التركيب" من االدارى.

 بات بالحسييييييييا قة  قل المعلومات المتعل لث فى ن ثا  عدم نجاح بنوك الطرف ال

المسيييييجلة والممسيييييوكة فى الدفاتر وال يكون البنك مسيييييئوال عن المحتفظين 

 بالبيانات حين يتم نقلها للبنك.

  عند اخالل احدى الشركات المشاركة أو االدارى الذى يعمل لصالح وباالنابة

عن عميله أو أى مسييتخدم آخر او موظف أو وكيل ألى شييركة مشيياركة بأية 

 مستخدم أو دليل االدارى.أحكام بهذا العقد أو بدليل ال

ال يكون البنك مسئوال عن أية خسائر مباشرة أو تالية مثل )دون الحصر( فقد  7-10

 مكسب او سمعة أو فرصة قد تنتج عن االحداث المذكورة.

فى جميع األحوال، يكون البنك مسييييئوال فقط ان تم اثبات تسييييببه حصييييريا فى  7-11

أشيييهر بعد حدوث ذلك  6ضيييده خالل خطأ جاد و مثبوت شيييرط رفع دعوى قضيييائية 

الخطأ وفى كل األحوال يلتزم فقط بالمبالغ التى سددها العميل للبنك بخصوص أحكام 

 الخدمة محل النزاع.

تتعهد كل شيييركة مشييياركة بتعويض البنك بالكامل ضيييد اى عمل أو اجراء أو  7-12

لمعقولة و شيكوى مقامة ضيد البنك و ضيد كافة خسيائرالبنك و األضيرار و التكاليف ا

المصياريف التى تنتج بشيكل مباشير أو غير مباشير عن اسيتخدام خاطىء للخدمة )أو 

 جزء منها( أو أى اخالل من الشركات المشاركة بشروط هذا العقد.

يصييييرح المشييييترك للبنك تصييييريحا  غير قابل لفلغاء بالموافقة على قيام البنك  7-13

راءات و المطالبات التى تتم بشيييييييان بإجراء وتنفيذ جميع العمليات والطلبات واالج

عمليات التجارة بكافة انواعها بما فى ذلك )التحصييييل المسيييتندي وخطابات الضيييمان 

وإيصييياالت المصيييدرين والتمويل التجاري والضيييمانات وخدمات الصيييرف األجنبي 

والخزينة وخدمات الوسييييييياطة وأي منتجات أخرى( التى تتم عن طريق اسيييييييتخدامه 

" والتى  تعتبر صيييييييحيحة وكاملة ويعتبر تنفيذ البنك لتلك لخدمة "سيييييييمارت بيزنس

التعليمات بمثاية تنفيذه لتعليمات أصيييييييلية مكتوبة وموقعة من المشيييييييترك بصيييييييورة 

صحيحة قانونا ومنتجة لكافة أثارها وال يجوز له بأي شكل من األشكال الطعن عليها 

 .بأي نوع من أنواع الطعون
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treasury, and mediation services and any other products (that are made through 

the use of the SmartBUSINESS service, and which shall be considered correct 

and complete. The bank’s implementation of these instructions shall be 

considered as implementing original written instructions and signed by the 

subscriber in a legally correct manner and shall produce all its effects, and the 

subscriber is hereby acknowledging that it  is not permitted in any way to 

appeal it by any kinds of appeals. 

7-14 The subscriber acknowledges that no obligations shall arise on the bank 

resulting from accepting and implementing its instructions through that service. 

The subscriber may not refer to the bank for any claim or compensation in this 

regard, and the subscriber is obligated to compensate the bank and shall bear 

all the expenses ,amounts, lawsuits or any procedures, damages, costs, claims, 

compensation, or losses that may arise and be incurred by the bank, whether 

from the subscriber or from others as a result of the implementation of the 

subscriber’s instructions. 

7-15 The subscriber agrees and certifies that any instructions made through the 

smartBUSINESS service, whether from the subscriber or from the authorized 

persons, are considered correct, and in  case that any data of the subscriber or 

the authorized persons are changed or modified without prior  notifying to the 

bank, the last data recorded shall be considered as conclusive evidence against 

the subscriber and  correct, and valid evidence towards  it before all courts and 

authorities related to trade  transactions. 

7-16 The bank has the right for any reason and at its sole discretion to not 

execute the subscriber’s instructions or any of  its authorized persons without 

giving reasons, and the subscriber has no right to object on this at any  time , 

In particular, the bank has the right to refuse to execute  any instructions or 

requests whenever  it comes  without fulfilling the terms and conditions agreed 

with the subscriber earlier or violating law, Regulations and instructions of the 

Arab Republic of Egypt  or issued by the Central Bank of Egypt. 

7-17 The subscriber shall submit all documents and requests that the bank may 

request at any time to implement its instructions regarding trade transactions 

without any objection from the subscriber, and in case that the subscriber does 

not comply with this, the bank has the right to refuse any instruction and / or 

refuse to accept any request submitted by the Subscriber regarding these 

transactions. 

يقر المشيييييترك بعدم وجود أي إلتزامات على البنك تترتب على تنفيذ تعليمات    7-14

المشترك على النحو الوارد منه  عن طريق تلك الخدمة وال يجوز للمشترك الرجوع 

على البنك بأي مطالبة او تعويض في هذا الصييييدد و يلتزم المشييييترك بتعويض البنك 

ة او اية إجراءات او أضييييرار او وتحمل كافة المصييييروفات والمبالغ دعاوى قضييييائي

تكاليف او مطالبات او تعويضيييات او خسيييائرالتى قد تنشيييا ويتكبدها البنك سيييواء من 

 .المشترك او من الغير نتيجة تنفيذ تعليماتنا

يوافق ويصييادق المشييترك على أن أية تعليمات تتم عن طريق خدمة سييمارت  7-15

ن عنه تعتبر صحيحة وفي حالة بيزنس سواء من المشترك أو من األشخاص المخولي

تغير او تعديل ايه بيانات للمشييترك او االشييخاص المفوضييين عنه دون إخطار البنك 

كتابيا مسيييييييبقا بذلك تعتبر آخر بيانات مسيييييييجلة طرف البنك هي حجة قاطعة علي 

المشييترك وصييحيحة وقائمة وسييارية في مواجهته أمام كافة المحاكم والسييلطات ذات 

 .جارةالصلة بعمليات الت

ويحق للبنك ألي سييبب من األسييباب ووفقا  لتقديره المطلق عدم تنفيذ التعليمات  7-16

الصيادرة من المشيترك او أى من االشيخاص المفوضيين دون إبداء اسيباب و ال يحق 

للمشييترك االعتراض على ذلك فى أى وقت من االوقات و بصييفه خاصيية يحق للبنك 

متى جاءت غير مسيييتوفاه للشيييروط و االحكام رفض تنفيذ تلك التعليمات او الطلبات 

المتفق عليها مع المشيييييترك او تخالف أحكام القوانين  و اللوائح و التعليمات المعمول 

 بها داخل جمهورية مصر العربية أو الصادرة من البنك المركزى المصرى.

فى اى يلتزم المشترك بتقديم كافة المستندات و الطلبات التى قد يطلبها البنك    7-17

وقت من االوقات لتنفيذ تعليمات المشيييييترك الخاصييييية بعمليات التجارة دون إبداء اى 

إعتراض وفى حيياليية عييدم إلتزامييه بييذلييك يحق للبنييك رفض تنفيييذ اى تعليمييات و/او 

 .رفض قبول اى طلبات مقدمه من المشترك  بشأن تلك العمليات

8- Indemnity 

8-1 The Subscriber agrees to fully indemnify the Bank against all costs, 

charges, fees and expenses (including legal fees) arising out of or in connection 

with the operation of the accounts via smartBUSINESS and/or the provision of 

smartBUSINESS services to the Subscriber and/or violations of these Terms 

and Conditions and/or in recovering any amounts due to the Bank or incurred 

by the Bank in any legal proceedings of whatever nature. 

8-2 Notwithstanding “8.1” above and any remedy available to the Bank at law 

and pursuant to these Terms and Conditions, the Subscriber undertakes to 

indemnify the Bank against all loss, damage or expense (including legal 

expenses) which may occur as a result of: 

 The Bank carrying out all services requested by or transactions received 

from the Subscriber through the smartBUSINESS. 

 The Password and/or the User ID and/or Subscriber ID and/ or PIN 

becoming known by person(s) other than the Subscriber and the intended 

users of the Subscriber. 

  Non-payment of any taxes, charges or levies that are imposed or may 

be imposed by any governmental authority and that arise out of 

application or use of smartBUSINESS by the Subscriber. 

 Subscriber using any printouts/statements or files or information / 

transactions downloads in the Subscriber’s dealing with third parties. 

 التعويض -8
 المبالغ والمصاريف جميع عن بالكامل البنك تعويض على المشترك يوافق 8-1

 تشغيل بسبب أو الناتجة عن القانونية( الرسوم ذلك في والتكاليف )بما والرسوم

 للمشترك "بيزنس سمارت" تقديم خدمات أو/و "بيزنس سمارت" خالل من الحسابات

 أو للبنك مستحقة مبالغ أي استرداد بسبب أو/والشروط و األحكام هذه مخالفة أو/و

 .طبيعتها كانت مهما قانونية أي إجراءات في البنك تكبدها

 "1.8" البند من الرغم على متوفرة تكون معالجة وسيلة وأي وفقا  للفقرة أعاله 8-2

 عن بتعويض البنك المشترك يتعهد واألحكام، الشروط وهذه القانون للبنك بموجب

 يتكبدها قد المصاريف القانونية( التي ذلك في النفقات )بما أو األضرار أو الخسائر كل

 :نتيجة

 من المشترك المستلمة المعامالت أو المطلوبة الخدمات لجميع البنك تنفيذ 

 بيزنس". خدمة "سمارت خالل

 التعريف  رمز أو/و للمستخدم التعريف رمز أو/و السر كلمة أصبحت إذا

 بخالف شخص /أشخاص لدى معلومة الشخصي التعريف رقم أو /و للمشترك

 .المعني المشترك ومستخدم المشترك

 سلطة تفرضها أي قد التي أو فرضها يتم التي الرسوم أو ضرائب أي دفع عدم 

 قبل استخدام "سمارت بزنس".من أو تطبيق عن تنشأ قد التي وتلك حكومية

 .المشترك

 أو معامالت معلومات أو ملفات أو كشوفات/مطبوعات ألي المشترك استخدام 

 .الغير مع المشترك تعامل في تنزيلها يتم
9- Termination 

9-1 By serving a notice- prior a written notice of thirty calendar days- to the 

other party, the Subscriber and the Bank shall have the right at any time to 

cancel the smartBUSINESS and thus terminate these Terms and Conditions. 

 االنهاء -9

 اآلخر الطرف إلى قبل ثالثون يوما من اإلنهاء كتابى  إخطار إرسال بموجب 9-1

 وبالتالي “بيزنس سمارت” بإلغاء يقوم أن وقت في أي وللبنك الحق للمشترك يكون

  .الشروط واألحكام هذه إنهاء
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9-2 These Terms and Conditions shall be automatically terminated, and thus 

the smartBUSINESS shall immediately be canceled upon the occurrence of the 

following events: 

 The Subscriber closes the Account(s) or third parties cancel 

authorization granted to the Subscriber’s in relation to the Account(s); 

  The Subscriber fails to credit the Account(s) with any amounts payable 

to the Bank under these Terms and Conditions including the 

smartBUSINESS fees and charges; 

 The Subscriber breaches any of its material obligations under this 

Contract or does not cure a non-material breach within thirty (30) days 

from the date of the Bank’s written notice of the breach to the relevant 

Subscriber. 

 The Subscriber ceases payments, or enters into court-ordered 

administration, court-ordered liquidation, amicable creditors’ arrangement, 

temporary administration, winding up, or sequestration. 

9-3 It is understood that any rights and remedy provided to the Bank pursuant 

to these Terms and Conditions shall survive any termination to these Terms 

and Conditions. 

 بيزنس" تلقائيا  خدمة "سمارت  إلغاء وبالتالي واألحكام الشروط هذه إنهاء يتم  9-2

 :التالية الحاالت من أي حدوث عند

 لتفويضهم الممنوح الغير إلغاء الحسابات أو/ للحساب المشترك إغالق 

 الحساب/الحسابات. بشان للمشترك

 تكون مستحقة والتي بالحساب/الحسابات أموال أي إيداع في المشترك إخفاق 

 رسوم وتكاليف "سمارت ذلك في بما واألحكام الشروط هذه بموجب للبنك

 بيزنس".

  إن اخل المشترك بأى من التزاماته المادية وفقا لهذا العقد أو لم يصحح اإلخالل

يوم من تاريخ إرسال البنك إخطار كتابى عن هذا  30غير المادى خالل 

 اإلخالل إلى المشترك.

 باإلدارة أو أمر محكمة عن الدفع أو دخل في أمر محكمةرك توقف المشت 

 .بالتصفية أو اتفاق ودى للدائنين أو إدارة مؤقتة أو إقفال أو حجز

 الشروط بموجب هذه البنك إلى مقدمة معالجة وسائل أو حقوق أي أن المفهوم من 9-3

 .واألحكام هذه الشروط إنهاء من الرغم على سارية تستمر سوف واألحكام

10- Administration 

10-1 The Client shall appoint one or more members of its staff as Subscriber 

Administrator(s) acting for himself and on his behalf as defined in the Special 

Conditions, either on signing the Contract or subsequently in writing.  The Client 

may nominate one or more Administrators, each with an individual Administrator 

ID and password. 

10-2 The Client may carry out, via the Administrator, any tasks of Administration 

concerning the utilization of the Service and, in particular, determine the Users' 

profiles notably with respect to the limitation of certain powers in respect of the 

Service and/or accounts, etc. Moreover, the Client may determine the delegation 

rules (e.g. simple, double signature etc.). 

10-3 In any case, the Client is responsible for the Administrator's acts, in particular 

for creating a User and granting individual User functionalities and access rights to 

data and transactions. Such rights determine what each User can view and do with 

the Service. 

10-4 Under no circumstances may an Administrator carry out operational or 

transactional tasks within the Service, such as transfers or payments etc… If the 

Administrator is also a User, a User ID shall be created for this specific purpose. 

10-5 In accordance with the powers established and delegated by the Client to the 

Administrator (under the full responsibility of the Client and/or the Participating 

Company who designated the said Administrator) each Administrator is authorised 

to carry out the following tasks in accordance with his powers established by the 

Client, subject to the following conditions: 

 Create, populate, fill out, activate, deactivate and allocate one or more 

User groups, 

 Create, populate, fill out, activate, deactivate and nominate one or more 

Users, 

 Establish each User’s rights for the use of the Service, including access 

to Registered Accounts, and certain amounts (limitation of User's 

authorisations functions of amounts), certain services (for example, 

international operations, accounts consultation, files' 

importation/exportation, certain creation /validation of payment (for 

example, limitation of the authorisation to create and/or validate 

payments), and certain levels of signature and countersignature, request 

and receive from the Bank all software and any other items or equipment 

required to access the Service, distribute it to Users and control its use. 

 Activate or deactivate the function allowing the initiation of bank 

transfers (for the Cash Module), 

 Activate or deactivate the function allowing the consultation of bank 

statements (for the Reporting Module). 

 Create, populate, fill out, activate, deactivate and allocate one or more 

beneficiaries or groups of beneficiaries. 

 االدارة -10
ميييين موظفيييييه ليكييييون/ ليكونييييوا يختييييار العميييييل شييييخص أو عييييدة أشييييخاص  10-1

عنييييد توقيييييع لييييه و لصييييالحه كمييييا ورد فييييى الشييييروط الخاصيييية أو  إداري المشييييترك

م: نهميييييحمييييل كييييل  ادارى/ اداريييييينيختييييار كييييل عميييييل كتابيييييا. العقييييد أو الحقييييا  

Password  وID 

ينفيييييذ العمييييييل عييييين طرييييييق االدارى أيييييية مهيييييام اداريييييية تخيييييص اسيييييتخدام  10-2

الخدميييية وخاصيييية تحديييييد تفاصيييييل المسييييتخدمين وعلييييى وجييييه الخصييييوص تحديييييد 

الصييييالحيات فيمييييا يتعلييييق بالخدميييية و /أو الحسييييابات الييييخ.. باالضييييافة إلييييى بعييييض 

ذليييييك، يجيييييوز للعمييييييل تحدييييييد قواعيييييد الصيييييالحيات )مثيييييال بسييييييطة، مزدوجييييية ، 

 توقيع الخ(.

، يكييييون العميييييل مسييييئوال عيييين أفعييييال االدارى فييييى أى حييييال ميييين األحييييوال 10-3

لييييى ع دخولوحييييق الييييالفردييييية ه الصييييالحيات ئييييمسييييتخدم واعطا وخاصيييية تأسيييييس

وميييا رؤيتيييه البيانيييات والعملييييات. تحيييدد هيييذه الحقيييوق ميييا يسيييتطيع كيييل مسيييتخدم 

 يستطيع أن ينفذه من خدمات.

 أوعمليييييات أعمييييال تخييييص التنفيييييذ  االدارى فييييى أييييية حيييياليسييييتطيع  ال 10-4

 االدارىإن كييييان الخ . ..دفعالييييتحييييويالت أو الصييييفقات فييييى نطيييياق الخدميييية  مثييييل ال

 .لهذا الغرضالمستخدم  ID  ، سيتم استخراجأيضامستخدم 

وفقيييييا للصيييييالحيات الممنوحييييية والموكلييييية مييييين العمييييييل ليييييالدارى )عليييييى  10-5

 القيييائم باألعميييالمسيييئولية العمييييل الكاملييية و/أو الشيييركة المشييياركة التيييى اختيييارت 

بالقييييام بالعمليييييات التالييييية بالتماشيييى مييييع الشييييروط  ادارى لكييييليصييييرح الميييذكور( 

 :اآلتية فى حدود صالحياته

  ونشييييييير وتنشييييييييط و اسييييييتيفاء و وقيييييييف و تخصييييييييص مجموعييييييية انشيييييياء

 مستخدمين أو أكثر.

  انشيييييياء و نشيييييير و تنشيييييييط واسييييييتيفاء و وقييييييف و تخصيييييييص و اختيييييييار

 مستخدم أو أكثر.

  تحدييييييد صيييييالحيات كيييييل مسيييييتخدم فيييييى اسيييييتخدام الخدمييييية متضيييييمنا حيييييق

الييييدخول علييييى الحسييييابات المسييييجلة و بعييييض المبييييالغ )تحديييييد التصييييريح 

دم( وبعييييض الخييييدمات )مثييييال العمليييييات الدولييييية و علييييى األمييييوال للمسييييتخ

االطييييالع علييييى الحسييييابات واسييييتيراد وتصييييدير الملفييييات وبييييدء /صييييالحية 

الييييدفع )مثييييال تحديييييد التصييييريح بتأسيييييس و/أو صييييالحية الييييدفع( و بعييييض 

التصييييديق عليييييه ارسييييال و اسييييتالم ميييين البنييييك جميييييع مسييييتويات التوقيييييع و 

مطلوبيييية للحصييييول علييييى  بييييرامج الحاسييييب اآللييييى وأييييية أدوات أو معييييدات

 الخدمة وتوزيعها على المستخدمين ورقابة استخدامها.

  تنشييييييط أو وقيييييف الوظيييييائف التيييييى تسيييييمح بتنفييييييذ التحيييييويالت المصيييييرفية

 (. Cash)لبرنامج 

  تنشييييط أو وقيييف الوظيييائف التيييى تسيييمح بييياالطالع عليييى كشيييوف الحسييياب

 (.Reportingالبنكية )لبرنامج 

 و وقييييف واختيييييار مسييييتفيد أو أكثيييير أو  انشيييياء و نشيييير و اسييييتيفاء و تنشيييييط

 مجموعات من المستفيدين
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10-6 In addition, the Client shall ensure that only duly approved Users having 

the necessary ability and knowledge may use the Service. 

10-7 Any modification to the identity or powers of the Administrators must be 

promptly sent in writing to the Bank, through the application mentioned in the 

Administrator's Guide or by means of any document granted to the Client or 

Participating Company by the Bank. Such modification shall take effect only 

after the Bank has accepted and processed the notification of the amendment. 

لهيييم فقيييط  أن المسيييتخدمين المصيييرح باالضيييافة إليييى ذليييك، يضيييمن العمييييل 10-6

 يستخدمون الخدمة. ية هم الذينالكاف المعرفةوالذين يتمتعون بالقدرة و

فييييى أسييييرع وقييييت  داريييييينيرسييييل أى تعييييديل فييييى هوييييية أو صييييالحيات اال 10-7

أو مييين خيييالل  نميييوذج المحيييدد فيييى دلييييل القيييائم باألعميييالالعليييى  كتابيييةإليييى البنيييك 

التعيييديل فيييور هيييذا . يسيييرى أى مسيييتند يعطييييه البنيييك للعمييييل أو الشيييركة المشييياركة

 وصول اخطار التعديل للبنك وقبوله.

11- Anti-Money Laundering 

11-1 The Subscriber undertakes and warrants to comply with all applicable 

laws, rules, regulations and disclosures as required by the anti-money 

laundering laws and regulations and The Central Bank of Egypt Law and its 

regulations of the Arabic Republic of Egypt and to any anti money laundering 

monitoring and procedures prescribed by the Bank from time to time. 

 األموال غسل من الحماية -11
 واألحكام والنظم المطبقة القوانين بجميع اإللتزام ويضمن المشترك يتعهد 11-1

األموال وقانون البنك المركزي  لغس مكافحة قوانين عليها تنص التي والمكاشفات

 غسل ضد إجراء أو مراقبة وأي المصري وتعليماته في جمهورية مصر العربية

 .آلخر وقت من البنك يحدده األموال

12- Amendments 

12-1 The Bank at its sole discretion reserves the right to alter, amend, add to or 

cancel any or all of these Terms and Conditions at any time by posting the 

relevant information on the smartBUSINESS web site or in the Bank’s 

branches and other premises. Such changes are deemed to be binding on the 

Subscriber whether or not the Subscriber has received specific notice of the 

same, and the Subscriber hereby waives any right of contestation in respect 

thereof and agrees to be bound by the same. 

 التعديالت -12

 كل هذه أو من جزء أي إلغاء أو إضافة أو تعديل في المفرد بحقه البنك يحتفظ 12-1

موقع  على ذات الصلة المعلومات تلك نشر خالل من وقت أي في والشروط األحكام

 هذه وتعتبر األخرى البنك ومواقعه فروع في أو بيزنس" اإللكتروني سمارت"

 بذلك معينا   إشعارا   المشترك يستلم أو لم استلم سواء للمشترك ملزمة التغييرات

 .بها االلتزام على ويوافق بشأنها لالعتراض أي حق عن بموجبه المشترك ويتنازل

13- Governing Law 

13-1 Any disputes arising out of or in connection with these Terms and 

Conditions, the Accounts or the products and services provided through 

smartBUSINESS shall be subject exclusively to determination by the Cairo 

economic Courts and governed, construed and interpreted in accordance with 

the applicable laws, rules and regulations applicable in the Arabic Republic of 

Egypt. 

 الحاكم القانون -13

أو  واألحكام الشروط بهذه يتصل فيما أو عن تنشأ قد نزاعات أي تخضع 13-1

 محاكم القاهرة لقضاءس" بيزن سمارتل "خال من المقدمة الخدمات أو الحسابات

 واألحكام المعمول للقوانين وفقا   وتفسر وتقرأ وتنظم الحصر، وجه على االقتصادية

 .جمهورية مصر العربية في بها

14- Assignment 

14-1 The Subscriber may not assign his/her/its rights or obligations under these 

Terms and Conditions without the prior written consent of the Bank. 

 التنازل -14

 الشروط هذه بموجب التزاماته أو حقوقه عن التنازل للمشترك يجوز ال 14-1

 .البنك من مسبقة كتابية موافقة على الحصول دون واألحكام

15- Severability 

15-1 The invalidity of any provision of these Terms and Conditions shall not 

affect the validity of the remaining provisions of these Terms and Conditions. 

15-2 IN WITNESS WHEREOF the Subscriber’s legal representative hereby 

acknowledges that he/she has read, understood and accepted all the pages of 

these Terms and Conditions and the same shall be binding on the Subscriber 

and its successors. 

 الفصل قابلية -15

 سريان األحكام على يؤثر لن واألحكام الشروط هذه من حكم أي سريان عدم 15-1

 .واألحكام الشروط هذه من المتبقية

 بقراءة قام قد بأنه باإلقرار المشترك عن القانوني الممثل قام هذا على إشهادا   15-2

 .وخلفائه للمشترك ملزمة وبأنها واألحكام الشروط هذه وقبول وفهم

16- Notices 

16-1 The notices and correspondence to be sent to any party under this Contract 

must be sent to the persons and address specified under the Special Conditions 

under the relevant section for Contact details. 

16-2 Any party may change its contact details by providing written notification 

to the other party. 

 االخطار -16

إلى بتوجيهها طرفى هذا العقد أى من المراسالت إلى اإلخطارات و يتم إرسال  16-1

 فاصيل االتصال.لمتعلق بتبالقسم ااألشخاص و العناوين المحددة فى الشروط الخاصة 

الطرف  اخطاربعد الخاصة به االتصال  بياناتى من الطرفين تعديل أل يجوز 16-2

 كتابيا. اآلخر

17- Bank Secrecy 

17-1 Each Subscriber acknowledges that any information regarding itself in 

relation with the Bank and the Third Party Banks, with which the Bank has to 

exchange information in order to properly provide the Service, supervise the 

operation thereof and the compliance by the Subscriber of the terms hereof. 

This waiver is made for the benefit of (1) the Client, (2) the Bank and the 

Bank’s Parent Company (including all branches) if applicable, and (3) any sub-

contractors selected by the Bank to carry out all or part of the Service 

Provisions specified under this Contract. 

17-2 Each Subscriber hereby irrevocably authorises the Bank, acting the lawful 

proxy of each Subscriber,  to use and/or to reveal any information concerning 

the Subscriber, the use  of the Service by the said Subscriber and any account 

(including with no limitation, Registered Accounts), and any other information 

of said Participating Companies to  without any conflict with the 

confidentiality account terms that stated on the law number 194 year 2020  : 

 سرية البنك -17

من أجل توفير الخدمة بشيييييييكل جيد ومراقبة العمليات المذكورة والموائمة مع  17-1

المشييترك فى الشييروط المذكورة بعاليه، يقر كل مشييترك أن أى معلومة تتعلق بالبنك 

البنك و  (2)العميل  (1)يجوز تبادلها ،لضيييييمان حسييييين تنفيذ الخدمة، وذلك لصيييييالح 

باطن  (3) الشيييييييركة األم للبنك )متضيييييييمنة الفروع( "إن وجد" عاقدين من ال أى مت

يختارهم البنك لمواصلة جزء أو كل من أحكام الخدمة المنصوص عليها بموجب هذا 

 العقد.

يصييرح كل مشييترك بموجب هذا العقد تصييريحا غير قابل للرجوع للبنك الذى  17-2

يقوم بدور الوكيل القانوني لكل مشيييترك فى اسيييتخدام و/أو كشيييف أى معلومة تخص 

المشترك واستخدام المشترك للخدمة و أى حساب )يتضمن دون الحصر الحسابات 

تعارض مع سيييييييرية بما ال ي-المسيييييييجلة( وأى معلومات أخرى عن هذا المشيييييييترك

 إلى: 2020 لسنة  194الحسابات بالقانون رقم 

البنك وأى مقر فرع آخر وفرع تابع أو شيييركة شيييقيقة للبنك و/أو شيييركة األم  (أ

 للبنك.
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a) The Bank and any other branch office, subsidiary, or sister company of 

the Bank and/or the Bank's Parent Company, 

b) Any proxy, agent or other intermediary for the needs of (1) 

support/maintenance of Computer System, (2) carrying out tests and (3) 

any other maintenance operation, 

c) Any Third Party Bank, when required, so as to carry through the orders 

operated by one of the Participating Companies via the Service. 

دعم/صيييانة نظم الحاسييب  (1)أى توكيل أو وكالة أو وسيييط آخر الحتياجات  (ب

 ( أى عمليات صيانة أخرى.3عمل اختبارات و) (2)

عند الطلب، من أجل مواصييييييلة األوامر المصييييييدرة من أى بنك طرف ثالث،  (ت

 أحدى الشركات المشاركة من خالل الخدمة.

18- References 

18-1 The Subscriber hereby authorises the Bank to quote it exclusively as 

reference as a user of the Service and the publication thereof by any means or 

media. 

 اإلشارة -18

المشترك للبنك باالشارة إلى اسمه حصريا كمستخدم للخدمة ويصرح  يصرح 18-1

 له بنشر ذلك فى أية وسيلة أو بأى طريقة اعالمية.

19- Contract language 

19-1 This Agreement has been drafted in both Arabic and English languages. 

The Arabic language shall be deemed the official governing language with 

respect to interpretation, execution and any other matter in relation to this 

Agreement. 

 لغة العقد -19

تحرر هذا العقد باللغتين العربية واإلنجليزية ويعتبر النص العربي هو النص  19-1

 وفي كل ما يتعلق به. المعول عليه الحاكم في تفسير وتنفيذ هذا العقد

Signature and acceptance of the terms of the contract: 

I certify the accuracy of the above mentioned information and have read 

and accepted the attached smartBUSINESS Contract. 

 :التوقيع وقبول شروط العقد

عاليه وأنى اطلعت ووافقت على عقد "سمارت أقر بصحة البيانات المذكورة 

 .بيزنس"

Signature (who has the right to delegate 

to others) 
 (من له حق تفويض الغيرالتوقيع ) 

Date         التاريخ 
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smartBUNSINESS List of Users Profiles 

Company Name  

CIF Number         

 

    User Role  

User User Name User E-mail Mobile No. Viewer Maker 
Checker 

(optional) 
Authorizer 

Maker 

Authorizer 

Account Number(s) to be 

added to the User 

1         
 

2         
 

3         
 

4         
 

5         
 

6         
 

7         
 

8         
 

9         
 

10         
 

 

We hereby authorize you to effect the administration set up on our smartBUSINESS subscription as above. 

Authorized Signatory: _____________________________ 

Signature: ______________________________________ 
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smartTRADE List of Users Profiles 

Company Name  

CIF Number         

 

  User Role 

User User Name Viewer Maker 

Maker E-

mail 

Notification. 

Checker 

(optional) 

Checker E-

mail 

Notification. 

Authorizer 

Authorizer 

E-mail 

Notification. 

Maker 

Authorizer 

Maker 

Authorizer 

E-mail 

Notification 

1       
    

2       
    

3       
    

4       
    

5       
    

6       
    

7       
    

8       
    

9       
    

10       
    

N.B.: 

 If you have chosen smartTRADE services, kindly be informed that users who will have access to smartTRADE must have access 

to smartBUSINESS with at least one of the roles mentioned above, noting that the role on smartTRADE can be different from that 

on smartBUSINESS. 

Authorized Signatory: _____________________________ 

Signature: ______________________________________ 
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