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* اوافق على ان يقوم مصرف الريان باستخراج تاريخي األئتماني و دراسته قبل رفض اصدار دفتر شيكات او املوافقة عليه 
ودفع الرسوم املتعلقة بذلك.

* I hereby consent and agree to allow Masraf Al Rayan to extract my credit history and inspect it 
before refusing or accepting cheque book issuance and pay fees related to it
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الشروط واألحكام
يجب عد الشيكات التي يحتوي عليها دفتر الشيكات قبل مغادرة مصرف الريان والتأكد من تسلسل أرقامها.  -١

يجب حفظ دفتر الشيكات يف مكان أمني.  -٢
أحرص دائماً على كتابة الشيكات بأقالم احلبر أو أقالم احلبر اجلاف باستخدام حبر ثابت يتعذر محوه، وال تستخدم    -٣

نوع من األحبار التي ميكن ازالتها أو يسهل إدخال تعديالت عليها.  
يف حالة فقدان أو سرقة دفتر الشيكات أو أي ورقة منه، يجب إبالغ املصرف والسلطات املختصة فوراً بذلك.  -٤

ملصرف الريان احلق يف خصم قيمة العموالت واملصاريف التي تتعلق بصرف دفتر الشيكات وأية مصروفات أو    -٥
عموالت على احلساب اجلاري دون الرجوع للعميل وحتى يف حالة عدم وجود رصيد كاف يف احلساب مبا يف ذلك   

رسوم إستخراج التقرير اإلئتماني
اليجوز إصدار شيك بدون أن يكون هناك رصيد كاف يف احلساب اجلاري املسحوب عليه.  -٦

ملصرف الريان احلق - ولكن ليس ملزماً - يف الرجوع إلى أي من حسابات العميل للوفاء بقيمة الشيك وذلك يف حالة    -٧
عدم كفاية رصيد احلساب اجلاري.  

حتتسب  العمولة وفق ما تقرره إدارة مصرف الريان وذلك يف حالة عدم كفاية الرصيد، ويف حالة تكرار ذلك يحق    -٨
ملصرف الريان إغالق احلساب دون الرجوع للعميل.  

يحث مصرف الريان عمالئه على عدم التوقيع على أية شيكات على بياض. يجب التأكد من تعبئة جميع البيانات     -٩
بشكل سليم قبل التوقيع على أي شيك.  

يتم إصدار دفتر الشيكات هذا شريطة أن تستخدم الشيكات فقط للسحب من احلساب الصادر الدفتر ألجله. ويجب    -١٠
على صاحب احلساب أن يؤكد على توفر الرصيد الكايف باحلساب ذي الصلة لصرف الشيكات الصادرة.  

يجب أن يتحرى صاحب احلساب احلرص الشديد للحيلولة دون استخدام الشيكات من قبل شخص غير مخول له.    -١١
ويجب إخطار املصرف على الفور حال فقدان دفتر الشيكات أو أي من الشيكات املسحوبة بشكل منقوص إلى    

األطراف الثالثة.  
يجب كتابة قيمة الشيك باألرقام واألحرف بدون أية مسافات ملنع كتابة أية كلمات أو أرقام إضافية.  -١٢

يجب أن يتم التأكد على أية تعديالت جترى على قيمة الشيك، أو أرقامه، أو تاريخه بواسطة التوقيع باالسم الثالثي   -١٣
لصاحب احلساب بجانب التعديل الذي مت إدخاله.

سيتم إتخاذ االجراءات التالية العمالء الذين يقومون باصدار اي شيكات بدون رصيد على احلساب:   -١٤
إستعادة دفاتر الشيكات القدمية التي يف حوزة صاحب احلساب، وعدم إصدار دفاتر جديدة لهم. أ -  

ب - فرض غرامات تصاعدية على كل شيك راجع.
ت - قفل احلساب/ احلسابات.

ث - أي إجراءات ردعية أخرى قد يراها مصرف الريان مناسبة.
فضال العلم بان الشخص يُعاقب باحلبس، وبالغرامة، أو بإحدى هاتني العقوبتني، إذا ارتكب بسوء نية أحد األفعال   -١٥

التالية:
أعطى شيكاً ال يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك. أ - 

سحب بعد إعطاء الشيك كل املقابل أو بعضه، بحيث ال يفي الباقي بقيمته. ب - 
أمر املسحوب عليه الشيك بعدم صرفه. ت - 

تعمد حترير الشيك أو التوقيع عليه بصورة متنع صرفه. ث - 
ه شيكاً مستحق الدفع حلامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل   ظّهر لغيره أو سلَمّ ج - 

للصرف.

Terms & Conditions
1. Count the number of pages in the cheque book and confirm their serial numbers before leaving the Masraf Al

Rayan.
2. Keep the cheque books in a safe and secure place.
3. Always write cheques in ink or ballpoint pen using permanent ink. Do not use a type of ink which is erase=able or

one that allows easy alteration.
4. In the vent the cheque book or any of its pages are lost or stolen, please inform Masraf Al Rayan and specialized

authorities immediately.
5. Masraf Al Rayan ha sthe right to deduct fees and expenses that are related to the cheque book and any other fees or

expenses incurred from the client’s current account without reverting back to the client even if there are insufficient
funds and including credit history report fees.

6. It is forbidden to issue a cheque without having sufficient covering funds.
7. Masraf Al Rayan has the right but not obligation to revert to any of the client’s account to cover cost of the cheque

if there are insufficient funds in the current account.
8. In case there are no sufficient funds in the Client’s account without referring back  to the client.
9. Masraf Al Rayan implores  its client never to sign blank cheques . Ensure that cheques are completed properly

before issuing any cheques.
10. This cheque book is issued under the condition that the cheques will be used only for drawing on the account

for which the book is issued. The account holder mus t ensure that sufficient funds are available in the relevant
account to clear the cheques issued.

11. The account holder must exercise due care to prevent the use of cheques by an unauthorized person. The bank
will be notified immediately if this cheque book or any of the cheques are lost.

12. The amount should be written in words and figures without spaces to prevent insertion of additional words or 
figures.

13. Any alteration in amount, figure, or date on a cheque must be confirmed by a full signature of the account holder
next to the alteration.

14.  The following procedures shall be taken against customers who have issued cheques on accounts with no funds:
A- Old chequebooks in their possession shall be recalled and No new chequebooks shall be issued to them.
B- To impose progressive fines on each returned cheques.
C- Close the Account/Accounts.
D- Any other deterrent procedures deemed appropriate by the Masraf Al Rayan.

15. Kindly be informed that, a parson shall be punished with imprisonment and fine, or to one of these two penalties
in case of committing, in ill will, one of the following actions:
A- Writing an uncovered cheque, or if the balance in the account is less than the cheque value.
B- Withdrawing all or some of the funds from an account after giving a check in a way that leaves insufficient

funds to cover the amount of the cheque.
C- Ordering the drawee not to exchange the cheque.
D- Intending to write or sign the cheque in a way that prevents its exchange.
E- Endorsing or delivering a due cheque knowing that it is uncovered or un-exchangeable.
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