
Page 1 of 3 
 

 (ACH)بنظام غرفة التقاص االلي  الخاص المباشرتفويض القيد المدين 

 

 /      /     اإلنشاء: اريخ ت                                                                                                                                               (: ...................................مكان انشاء التفويض )المدينة

 الدافعلعميل ا بيانات

 

 ....................    ......................................................... :انالعنو  .......................................                        .............................................................................. :عميلاسم ال

     

 ................................................................. :البريد اإللكتروني..............................................................................         :رقم الهاتف

 :      /      /            اريخ انتهاء الوثيقةت            /      / الوثيقة:     تاريخ اصدار   .........................: ورقمها الشخصيةإثبات  نوع وثيقة  ....................................................: الرقم الوطني

 الدافعبنك العميل بيانات 

 اسم البنك: ................................................................................

 ..........................................فرع البنك: ......................................

 (: IBANرقم الحساب )

                              

 

 المستفيدبيانات العميل 

 

 ....................    ...............................ان: ..........................العنو        ........................................................................................اسم العميل: ...............................................

     

 .................................................................رقم الهاتف: ..............................................................................        البريد اإللكتروني: 

 اريخ انتهاء الوثيقة:      /      /            ت           /      /  :   الوثيقةثيقة إثبات الشخصية ورقمها: .........................  تاريخ اصدار الرقم الوطني: ....................................................  نوع و

 

 المستفيدبنك العميل بيانات 

 ................................................................................اسم البنك: 

 ..........  ................................فرع البنك: ......................................

 (:IBAN) المستفيدرقم حساب 

                              

 
 ((ACH)على ان يكون ذلك متوافقا مع انظمة ولوائح نظام غرفة التقاص االلي ) بيانات التفويض

 ......................................................................................................... الغرض من التفويض: 

 D D / M M / Y Y Y Y :يبدأ التفويض بتاريخ

 :ينتهي التفويض بتاريخ
 

D D / M M / Y Y Y Y 

 يومي اسبوعي     نصف شهري    شهري    ربع سنوي   نصف سنوي   سنوي   مرة واحدة     :طريقة الخصم

 جينه استرليني يورو                   دوالر أمريكي                 دينار أردني                عملة التفويض:

 

  :اجمالي مبلغ التفويض

 ..................كتابة:  ....................................................................................................................

 رقما: 

  

 

على أن ال تزيد ) مبلغ الدفعة الواحدة

قيمة الدفعة الواحدة من دفعات هذا 

لنظام التفويض عن السقف المعتمد 

 (.ACHغرفة التقاص اآللي 

 ........................................................................................... الواحدة  ..... للدفعةثابت بمبلغ مقداره 

 

  لواحدةا.... للدفعة يتجاوز ........................................................................................متغير على أال 

 تاريخ أول دفعة:

أيام عمل من  10يقل عن  أال)على 

 تاريخ بداية التفويض(

 

D D / M M / Y Y Y Y 

  تاريخ اخر دفعة:

 عنأيام عمل  10يقل عن  أال)على 

 (تاريخ انتهاء التفويض

 

D D / M M / Y Y Y Y 

 أعالهويض المبينة ووفقا لبيانات التف لديكم فوضكم أنا الموقع أدناه بالقيد المدين المباشر على حسابيا

 توقيع العميل الدافع المعتمد لدى البنك

 المعتمد لدى البنك المستفيدتوقيع العميل 

  

  

من قبل العميل الدافع للنقض قابل غير  
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 الستخدام بنك العميل الدافع 

 خالل خمسة ايام عمل من تاريخ استالمه لطلب تسجيل التفويض عبر النظام. ACH رفض التفويض على نظام غرفة التقاص االلي /يلتزم بنك العميل الدافع بقبول 

 

 مرفوض مقبول            حالة التفويض:               

 سبب الرفض: 

 

 

 

 

 

 التوقيع: ..................................         ...........................................................اسم مدخل حالة التفويض: 

 التاريخ:      /      /                                                                         .......................: ...........البنك التوقيعخاتم و     ...................    .مراجع صحة البيانات: ............................................اسم 

 المستفيد العميل الستخدام بنك

 تاريخ الرد من قبل بنك العميل الدافع :        /        /     

           

 مرفوض مقبول            :    على النظام تفويضالنهائية للحالة ال 

 

 :المرسل من قبل بنك العميل الدافع سبب الرفض

 

 

 

 

   

 التاريخ:      /      /                                                                .......................: ...........البنك التوقيعخاتم و     ...................    .مراجع صحة البيانات: ............................................اسم 
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المستفيد لدى العميل  المباشر من حسابي إلى حساب المدين أطلب منكم وأفوضكم بالدفع عن طريق القيد ( الدافع بالتوقيع على هذا التفويض فإنني ) العميل

غرفة  قواعد عملتعليمات وفي و فيهالمنصوص عليها  حكاماألو الشروطالمستفيد " بناء على المعلومات المتوفرة في هذا التفويض وبموجب  العميل " بنك

 اطلعت على الشروط واألحكام ساباتي البنكية لديكم أو عالقتي معكم .وأقر بأننيحوأية شروط وأحكام أخرى تحكم  (ACH-JO) األردن –التقاص اآللي 

 ن عمليات يتم خصمهاعليها م والشروط، وأقبل ما يترتب حكامكما أوافق والتزم بهذه األ المباشر من خالل غرفة التقاص اآللي قيد المدينالعامة لخدمة ال

 . على حسابي وأقر بأن كافة البيانات الواردة في هذا التفويض حقيقية وصحيحة

 شروط وأحكام التفويض

 ى خالف ذلك.يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة عل -التعريفات:  -اوال: 

 لدى او اخر بنك لدى المستفيد حساب العميل الى حسابه لديه من مصرفي نقل عمليات بتنفيذ معه يتعامل الذي البنك يفوض العميل الذي هو الدافع:العميل  -

 .ACHااللي  نظام غرفة التقاص خالل البنك نفسه من

 لديه او لدى المستفيد العميل حساب الى العميل الدافع حساب من المصرفي النقل عمليات بتنفيذ يقوم بموجب التفويض الذي البنك هو الدافع:بنك العميل  -

 .ACHااللي  التقاص نظام غرفة خالل اخر من بنك

حستتاب العميل  من الدافع لالعمي بنك يجريها التي المصتترفي النقل عمليات ذالبنك الذي يتعامل معه بقيد ناتج تنفيالعميل الذي يفوض  هو المستتتفيد:العميل  -

 .ACHااللي  التقاص نظام غرفة خالل حسابه من الى الدافع

لمستفيد من حساب العميل نتيجة تنفيذ عمليات النقل المصرفي الى حساب العميل ا  المبالغ يتلقى بموجب التفويض الذي البنك هو:  المستفيد العميل بنك - 

 ..ACHااللي  التقاص نظام غرفة خالل اخر من بنك الدافع لديه او لدى

 2/2016( رقم ACH-JO) األردن-غرفة التقاص االلي نظام بانهما قد اطلعا على تعليمات وقواعد عمل المستتتتتتتفيدالعميل ( يقر كل من العميل الدافع و1)

ذات ردة في هذا التفويض الوا للكلمات( ويكون 3، وأحاطا تماما بالتعريفات الواردة بالمادة )وأية تعليمات تحل محلها أو تعدلها الصادرة عن البنك المركزي

 قع البنك المركزي(.بأن التعليمات منشورة على مومنهما بها )علما  جزءا ال يتجزأ من هذه الشروط وقبوالتعتبر التعليمات والمحدد بالتعليمات المعنى 

ان يكون الرصتتيد قابال و( ان القيد المباشتتر على حستتاب العميل الدافع مشتتروط بتوافر القيمة / القيم المبينة في هذا التفويض وفي المواعيد المحددة فيه 2)

زامات مالية يمنع من التحويل او يمنع من التصرف ويعتبر وجود الت صاصللتصرف مع عدم وجود اي مانع قانوني او اي قرار صادر من اي جهة ذات اخت

 مستحقة لصالح بنكه مانعا التحويل .

العتراض على قيام بنكه المنفردة الغاء التفويض الصتتتتادر عنه او ا بإرادته( ان عدم قابلية التفويض للنقض من جانب العميل الدافع يعني انه ال يجوز له 3)

غالق الحستتتتاب / ا هذا التفويض في حال تحقق اي شتتتترط من شتتتتروطالعمل ببوقف او الغاء  بتنفيذه ، ورغم ذلك فانه ال يحول دون احقية بنك العميل الدافع

او  ط التعامللشتتتترو او مخالفة العميل الدافع و في حال فقدان االهلية او الوفاةالحستتتتابات ستتتتواء كان ستتتتبب االغالق باالستتتتتناد الى نصتتتتوص التشتتتتريعات ا

 االسباب . سبب من ألياو تكرار رفض تفاويض من العميل الدافع  التشريعات الرقابية على حركة االموال او التعليمات الصادرة عن البنك المركزي

شر وان اي خالف  المتلقية للتفويض او المنفذة له ال عالقة لهما باي خالف حول صحة تنفيد اي المستفيد بان البنوكالعميل ( يقر العميل الدافع و4) قيد مبا

 بينهما ألي سبب كان ال يحول دون تنفيذ التفويض الصادر عن العميل الدافع اال بموجب قرار عن الجهات المختصة قانونا .

ترك على ل الدافع بما فيها الحستتابات المشتتتركة شتتريطة توقيع جميع اصتتحاب الحستتاب المشتت( ان هذا التفويض يستتري على الحستتابات الشتتخصتتية للعمي5)

لصتتتتالحية التفويض، كما يستتتتري على الحستتتتابات التي يكون فيها الموقع على هذا التفويض مفوضتتتتا / وكيال / نائبا عن صتتتتاحب الحستتتتاب متى كان يملك ا

 الدافع برفض تنفيذ التفويض اذا تبين له خالف ذلك وفقا لتقديره. التفويض ودون اخالل بحق بنك العميل بإصدارالقانونية 

هذا التفويض أو أي  ( ان تكرار ورود تفاويض من العميل الدافع واخالله بااللتزام بها او بشتتتتتتروط التعاقد او التعامل مع بنكه يعطي لبنكه الحق برفض6)

 تفاويض الحقة.

لدافع وفقا االمستتتتتتفيد ستتتتتيقوم بتستتتتتجيل هذا التفويض خالل خمس ايام عمل من تستتتتتلمه له من عميله ومن ثم ارستتتتتاله الى بنك العميل  العميل ( ان بنك7)

 المعمول بها بموجب تعليمات غرفة التقاص. لإلجراءات

 ام عمل من تاريخ وروده اليه.اي خمسةخالل  - متى تحقق سبب الرفض - ( ان بنك العميل الدافع سيقوم بقبول او رفض هذا التفويض8)

 ( ان هذا التفويض يعطي الصالحية لبنك العميل الدافع بتغذية الحساب المطلوب القيد عليه من اي من حساباته طبقا لمطلق تقديره.9)

/ كفاية الرصتتيد لتنفيذ  في حال عدم توفرالمستتتفيد بانه ستتيتم رفض تنفيذ التفويض اذا كان محله مبالغ ثابتة العميل  ( من المفهوم لدى العميل الدافع و10)

 التفويض وان التنفيذ الجزئي سيكون متاحا اذا كان محل التفويض قيمة متغيرة ) حد اعلى ( وورد التفويض بما ال يجاوز ذلك الحد.

عميل الدافع باي وسيلة التفويض بتعزيزه مع ال على قبول تفويض فانه يحق لبنكه تعليق موافقته بإصدارهبنكه مسبقا  بإشعار( ما لم يقم العميل الدافع 11)

 .المعتمدة بين البنك وعميله من وسائل التواصل

عد تنفيذ بنك العميل بالمستفيد على المبالغ موضوع التفويض ال يترتب بمجرد قبول بنك العميل الدافع للتفويض وانما يترتب هذا الحق العميل ( ان حق 12)

 المستفيد لدى بنكه.العميل المبلغ في حساب الدافع للقيد المباشر وقيد 

 المطالبةاد تنفيذ ستتتتتتيتم اعتم المطالبات تفويض من العميل الدافع دون ان يكون هناك تغطية لكامل قيم تلكمطالبة بناًء على ( في حال ورود اكثر من 13)

 الى بنك العميل الدافع. ورودهاحسب اسبقية 

وال  الدافع،العميل  ال من االحوال ترتيب حق اولوية او اسبقية للمستفيد على االرصدة المتوافرة في حساب / حسابات( ان هذا التفويض ال يعني باي ح14)

ما ملزم بتقديم تستتتهيالت المستتتتفيد او ان اي منهالعميل المستتتتفيد كفيل او ضتتتامن اللتزامات العميل الدافع والعميل يعني ايضتتتا ان بنك العميل الدافع او بنك 

 . لعميله

وال منهما وتنازال عن المستتتفيد عن اي معلومات تتعلق بهما لغايات تنفيذ هذا التفويض او رفضتته يعتبر مقبالعميل ( ان افصتتاب بنك العميل الدافع وبنك 15)

 الباحثة في السرية المصرفية. باألحكامالتمسك 

  اول يوم عمل بعد العطلة اذا صادف تاريخ تنفيذ القيود يوم او ايام عطلة يمتد التنفيذ الى (16)

د )الرستتتائل تكون مقبولة متى كانت خطية وستتتلمت مع التوقيع باالستتتتالم او ارستتتلت عبر اي من وستتتائل االتصتتتال عن بع واإلخطارات( ان االشتتتعارات 17)

 والمعتمدة بين البنك وعميله. النصية، المكالمات الهاتفية المسجلة ، البريد االلكتروني(

يفرض العموالت التي  ركزي ان يعدل التعليمات واالنظمة المتعلقة بنظام غرفة التقاص او الشتتتتتتروط المتعلقة بها كما وان للبنك المركزي ان( للبنك الم18)

 يراها مناسبة على تنفيذ التفويض واي غرامات في حال رفض او تكرار رفض قبول التفاويض من العمالء.

 

 

 توقيع العميل الدافع                                               المستفيدالعميل توقيع         


