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شروط وأحكام الدفع

أ-     يمكنــك أن تمــول حســاب اكويتــي الخــاص بــك فــي أي وقــت عبــر اإلنترنــت عــن طريــق بوابــة العمــاء 
لدينا من خال الرابط https://portal.equiticlients.com/.  باســتطاعتك أن تســتخدم مجموعة واســعة 
مــن خيــارات الطــرق المتاحــة عبــر اإلنترنــت والتــي تتوســع باســتمرار، وباإلمــكان إيجــاد تفاصيــل عنهــا علــى 
موقعنــا اإللكترونــي. باإلضافــة إلــى طــرق الدفــع هــذه عبــر اإلنترنــت، يمكنك أيضــًا أن تجــري حوالة مصرفية 

بشــكل مباشــر مــن مصرفــك إلينــا، ويمكــن إيجــاد تفاصيــل عــن ذلــك علــى بوابــة العمــاء لدينــا.

ب-     باإلضافــة إلــى طــرق الدفــع البديلــة هــذه، يرجــى االطــاع علــى الموقــع اإللكترونــي لمعرفــة األطــر 
المصاحبــة  والرســوم  اليوميــة  والســقوف  والعمليــة  للقيمــة  لألمــوال  المتوقعــة  للعمليــة  الزمنيــة 

المقبولــة. والعمــات 

ج-     يمكنــك أن تطلــب دفعــة مــن حســابك فــي أي وقــت. يتــم التعامــل مــع هــذه الطلبــات بصــورة 
يوميــة عــن طريــق قســم التحويــات. ســيتم إرجــاع كافــة األمــوال المعــادة إلــى المصــدر مــن حيــث جــاءت 
باألصــل. وفــي حــال تعــذر علــى اكويتــي القيــام بهــذا، ســنضطر عندئــٍذ إلــى إرجــاع األمــوال مباشــرة إلــى 
حســابك المصرفــي. ســيتم إجــراء هــذا األمــر وفقــًا إلجــراءات مكافحــة غســل األمــوال الصارمــة لدينــا، وقــد 
يشــمل هــذا اضطــرارك لتقديــم تعريــف إضافــي وإثبــات علــى أن الحســاب المصرفــي يعــود إليــك. ســتتم 
معاملــة كافــة طلبــات الســحب المســتقبلة فــي يــوم العمــل قبــل الســاعة 3:00 عصــرًا )بتوقيــت األردن( 
عندمــا يكــون ذلــك ممكنــًا فــي نفــس اليــوم. ســتتم معاملــة أيــة طلبــات يتــم اســتقبالها بعــد هــذا الوقــت 

باالعتمــاد علــى أقصــى الجهــود لدينــا.

د-     إيداعــات البطاقــة هــي األكثــر شــيوعًا وبالتالــي ســتكون الطريقــة األولــى إلعــادة الســحب إليهــا إذا 
كانــت هنــاك عــدة مصــادر لإليــداع، حيــث ســتتم عمليــات الســحب حتــى يتــم االنتهــاء مــن كافــة إيداعــات 

ــة. البطاقــات باســتثناء اإليداعــات التــي تمــت خــال 180 يومــًا فــي هــذه الحال

ه-     قــد تتطلــب منــك عــدة طــرق للدفــع أن تراقــب وتؤكــد قبولــك وثيقــة »شــروط وأحــكام الدفــع« 
القانونيــة بهــدف االســتمرار فــي حــل الدفــع.

و-     مــع أن إيداعــات التجــارة اإللكترونيــة عبــر بوابــة العمــاء مؤتمتــة، ال يمكــن ضمــان إجــراء الحركــة 
الفوريــة علــى الرصيــد. لذلــك تقــع علــى عاتقــك المســؤولية الدائمــة عــن مراقبــة عملياتــك التــي تمثــل تتبــع 
حالــة حســابك وضمــان توفــر األمــوال الكافيــة فــي حســابك فــي الموعــد للحفــاظ علــى أرصــدة حســاباتك 
المفتوحــة. يتحمــل العميــل أيــة مســؤولية عــن الخســائر واألضــرار الناتجــة عــن التأخــر فــي إجــراء الحركــة 
علــى الرصيــد. إذا حــدث التأثيــر أثنــاء أجــراء الحركــة علــى الرصيــد، يرجــى إعامنــا علــى الفــور، وإذا حــدث ذلــك 

األمــر، سنســتجيب لذلــك بتســاهل.
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ز-     حالمــا يتــم إيــداع األمــوال فــي حســابك، يمكنــك أن تجــري المــداوالت باســتخدام تلــك األمــوال. وإذا 
أردت أن تجــري تــداواًل إضافيــًا لكــن ال تملــك هامشــًا كافيــًا للقيــام بهــذا، يتوجــب عليــك أواًل أن تــودع المزيــد 

مــن األمــوال فــي حســابك.

ح-     يجــوز لنــا أن ننقــل أيــة تكاليــف مصاحبــة ألخــذ اإليداعــات منــك. قــد تكــون هــذه علــى شــكل عمولــة 
بنســبة مئويــة، أو أيــة تكاليــف الحقــة تفرضهــا شــركة بطاقــة المديــن / االئتمــان أو مــزود خدمــة الدفــع أو 
المصــرف أو مــزود الدفــع البديــل. يرجــى االطــاع علــى العمــوالت / الرســوم لــدى مصرفــك / مــزود خدمتــك.

ط-     يجــوز لنــا أن ننقــل أيــة تكاليــف قــد تكــون مصاحبــة إلعــادة ســحب / تحويــل المــال إلــى مصرفــك أو 
بطاقــة المديــن / االئتمــان الخاصــة بــك أو مــزود المحفظــة اإللكترونيــة مــن محفظتــك / حســابك لــدى 

اكويتــي.

ي-     يجــوز لــك فــي أي وقــت أن تطلــب كافــة األمــوال غيــر المســتخدمة فــي حســابك ليتــم إرجاعهــا إليــك. 
إذا تحركــت قيمــة أي مــن أرصــدة حســاباتك المفتوحــة مــن وقــت طلبــك إلــى وقــت معاملتنــا لطلبــك 
بحيــث ال يعــد يتوفــر لديــك المبلــغ المطلــوب، عندهــا ال يكــون هــذا ممكنــًا. كمــا نحتفــظ أيضــًا بحــق حجــب 
أيــة دفعــة إذا شــعرنا أن ذلــك قــد يكــون مطلوبــًا لتلبيــة الدفعــات المســتقبلية قصيــرة األمــد  و الي 

اســباب قانونيــة او تنظيميــة مفروضــة علــى اكويتــي اتباعهــا.

ك-     ال تقبــل اكويتــي أو تــؤدي دفعــة من/إلــى الغيــر )بمــا فــي ذلــك أفــراد األســرة( مــا لــم توافــق، بنــاء علــى 
تقديرهــا المطلــق، علــى إجــراء ذلــك مــع التقيــد الصــارم بقانــون غســل األمــوال واألنظمــة والتعليمــات 

الصــادرة بمقتضــاه.

ل-     لحمايتــك وحمايــة اكويتــي مــن االحتيــال، يجــوز أن نطلــب منــك معلومــات إضافيــة مثــل إثبــات الهويــة 
أو إثبــات اإليــداع قبــل التمكــن مــن إجــراء و/أو الموافقــة علــى أي إيــداع / ســحب.

https://www.equiti.com/  م-     الحــد األدنــى لمبلــغ طلــب الســحب معــروض علــى موقعنــا اإللكترونــي
support/deposits-withdrawals/  إال إذا كنــت تطلــب رصيــدك الكامــل. إذا كان األمــر كذلــك، يرجــى التأكــد 
backoffice@أن كافــة حســاباتك المفتوحــة مغلقــة وإرســال رســالة إلكترونيــة عبــر البريــد اإللكترونــي

ــة. ــك المتبقي equiti.com  لتطلــب أموال

ن-     إذا لم تكن لديك أموااًل كافية متوفرة للسحب عندما يتم التعامل مع طلبك، عندها
 يتم نقض الطلب.

س-     فــي حــال وفــاة صاحــب الحســاب، تتــم عندهــا محاولــة االتصــال بورثتــه أو مــن يخلفونــه. ســيتم اتخــاذ 
كافــة الخطــوات المعقولــة عنــد اإلمــكان لتحديــد موقــع صاحــب الملك الشــرعي للحســاب.
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ع-     ال تتحمــل اكويتــي المســؤولية عــن عمليــات إلغــاء الدفــع بالبطاقــة التــي تجريهــا مــع مــزود بطاقتــك 
/ مصرفــك، ســتحتاج ألن تســحب األمــوال مــن حســابك وعــدم طلــب إرجاعهــا أو إلغــاء العمليــة.

ف-     تقــع علــى عاتقــك مســؤولية الوصــول إلــى حســابك الشــخصي وأيــة إيداعــات / ســحوبات يتــم 
إجراؤهــا بغــض النظــر عــن المصــدر. تتحمــل بالتالــي المســؤولية عــن أيــة عمليــات إرجــاع لألمــوال علــى هــذا 
الحســاب وكذلــك المســؤولية عــن أيــة دفعــة قــد تضطــر اكويتــي إلجرائهــا فيمــا يخــص أيــة عمليــة إرجــاع 

للمــال.

ص-     ال تتحمــل اكويتــي أيــة مســؤولية إذا كان العميــل غيــر قــادر علــى إيــداع األمــوال نظــرًا إلشــكاليات 
فنيــة، وينبغــي علــى العمــاء دائمــًا أن يتأكــدوا مــن وجودأمــوال زائــده فــي حســابهم للســماح بــأي حركــة 

معاكســة فــي األســواق الماليــة.


