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1 مستندات العالقة 
 تحتوي  مستندات العالقة على االتفاقیة الكاملة بین الطرفین فیما یتعلق بالمعامالت 

المنصوص علیھا في مستندات العالقة وتحل محل جمیع االتفاقیات السابقة بین 
الطرفین فیما یتعلق بالخدمات.

2 الصالحیة 

  یجوز للبنك االعتماد على صالحیة كل شخص تم تعیینھ كشخص مفوض من قبل 
العمیل (أو أي طرف مفوض حسب األصول من قبل العمیل للتصرف نیابة عنھ) 
إلرسال المراسالت أو التعلیمات أو تنفیذ جمیع اإلجراءات (بما في ذلك تفویض 

صالحیاتھم) حتى یتلقى البنك إشعاراً كتابیاً، بالشكل المقبول للبنك، بأي تغییر یتم 
إجراؤه على الشخص المفوض وأن یكون قد أتیح للبنك فرصة معقولة للتصرف 

وفقاً لذلك.

3 االتصاالت والتعلیمات وإجراءات األمان 
3.1 سوف یمتثل الطرفان إلجراءات األمان. ویتبع العمیل إجراءات األمان عند 

الوصول إلى قنوات االتصال وإصدار التعلیمات أو االتصاالت عبر ھذه القنوات. 
ویتبع البنك إجراءات األمان عند تلقي ھذه التعلیمات أو االتصاالت لتحقق من 

سریانھا. وال یلتزم البنك بالقیام بأي شيء خارج إجراءات األمان لتحدید صالحیة 
أو ھویة أي شخص یرسل تعلیمات أو اتصاالت نیابة عن العمیل واالعتماد علیھا.

3.2 یكون العمیل مسؤوالً عن دقة واكتمال وصحة إرسال تعلیماتھ وضمان تحقیقھا 
للغرض المقصود للعمیل، بما في ذلك عندما یطلب العمیل من البنك إحالة 

المعلومات إلى طرف خارجي. 

3.3 ال یكون البنك مسؤوالً أمام العمیل عندما یختار البنك االمتثال لھذه التعلیمات ویجب
على العمیل اتخاذ خطوات معقولة لضمان أن تعلیماتھ ال تؤدي  إلى أي مطالبة ضد
البنك. ال یكون البنك مسؤوالً عن األخطاء أو حاالت التقاعس التي یرتكبھا العمیل 

ویجوز لھ التصرف بناًء على أي تعلیمات بالرجوع إلى رقم التعریف المصرفي أو 
رقم الحساب فقط حتى لو تم تقدیم اسم البنك أو الحساب.

3.4 إذا شك البنك في قانونیة التعلیمات أو مصدرھا أو تفویضھا، فإنھ یتخذ الخطوات 
التي یراھا مناسبة للتحقیق في األمر. إذا نتج عن ھذا التحقیق أو إذا كان من 

المحتمل، حسب تقدیر البنك، أن یؤدي إلى رفض التعلیمات أو تنفیذھا خارج تاریخ 
القیمة الساري أو أي فترة زمنیة أخرى متفق علیھا، سیخطر البنك العمیل في أقرب

وقت ممكن عملیاً.

3.5  یبذل البنك جھوده المعقولة لالمتثال ألي طلب یقدمھ العمیل لتغییر التعلیمات أو 
إلغائھا، ،  وبناء على قیام البنك ببذل ، ھذا المجھود یكون العمیل مسؤوالً عن أي 

خسائر تتعلق بھذه التعلیمات.

3.6 إذا قبل البنك تعلیمات صادرة یدویاً (أي تعلیمات لم تقدم من خالل قنوات االتصال، 
باستثناء، على سبیل المثال، عبر الھاتف أو الفاكس أو التسلیم بالید)، عندئٍذ، 

وشریطة أن یتصرف البنك وفقاً إلجراءات األمان الساریة، یكون العمیل مسؤوالً 
عن أي خسائر متعلقة بذلك.

3.7 مع عدم اإلخالل باألحكام بالبنود من 3.1 إلى 3.6 وعمالً بھا، إذا تصرف البنك 
بناًء على تعلیمات یدعي العمیل أنھا غیر مصرح بھا، یكون البنك مسؤوالً وحده 

دون غیره عن التصرف بناًء على ھذه التعلیمات إذا: 

 (أ)    لم یتمكن البنك من إثبات أنھ تصرف وفقا إلجراءات األمان، أو 

 (ب)  أثبت البنك أنھ تصرف وفقاً إلجراءات األمان، لكن یمكن للعمیل إثبات أن 
التعلیمات غیر المصرح بھا لم تكن ناشئة بسبب شخص (1) مكلف في أي 
وقت بالتصرف نیابة عن العمیل فیما یتعلق بالتعلیمات أو إجراءات األمان 

الساریة أو (2) حاز حق الوصول إلى مباني العمیل أو المعدات أو األنظمة أو
مرافق اإلرسال أو (3) حاز المعلومات (مثل الرموز وكلمات المرور) التي 

سھلت خرق إجراءات األمان من مصدر یتحكم فیھ العمیل. 

 ما لم یتم استیفاء أحد الشروط المنصوص علیھا في الفقرتین (أ) و(ب) من ھذا 
البند، یحق للبنك إنفاذ أو االحتفاظ بالمدفوعات من العمیل فیما یتعلق بھذه التعلیمات.

3.8 یجوز للبنك تعلیق قنوات االتصال التي یوفرھا البنك للصیانة أو ألي سبب آخر إذا 
رأى بشكل معقول أنھ من الضروري القیام بذلك. ویقدم البنك للعمیل إشعاراً مسبقاً 

معقوالً بالتعلیق حیثما یكون ذلك عملیاً.

4 األرصدة الدائنة والمدینة 

4.1 في حالة إیداع رصید دائن في الحساب عن طریق الخطأ أو إذا كان الحساب یتوقع 

تلقي األموال، ولم یتم تلقي تلك األموال أو تم رفض تحویل األموال األساسي، یجوز
للبنك رفض ھذا اإلیداع بشكل كلي أو جزئي بما في ذلك أي فائدة مستحقة علیھ، 

وإجراء القید المناسب في الحساب، وباستثناء في حالة خطأ البنك، والخصم أو 
المطالبة بالسداد الفوري ألي خسائر یتكبدھا البنك فیما یتعلق بذلك، حسب ما ھو 

مناسب .

4.2 البنك غیر ملزم بتنفیذ تعلیمات: 

 (أ)    من شأنھا أن تؤدي إلى أن یكون الحساب (1) مسحوباً على المكشوف دون 
موافقة البنك أو (2) یتجاوز أي تسھیل سحب على المكشوف متفق علیھا أو 

موصى بھ؛ أو 

 (ب)  في الحاالت التي یخضع فیھا الحساب إلى حق طرف خارجي من الغیر تم 
إنفاذه.

4.3 إذا قدم العمیل تعلیمات متعددة من شأنھا أن تؤدي في مجملھا إلى أن یصبح الحساب
مسحوباً على المكشوف أو یتجاوز التسھیل المتفق علیھ أو الموصى بھ، یجوز للبنك

أن یقرر األمر الذي یتم بموجبھ إجراء ھذه الخصومات وما إذا كان سیصبح أي 
منھا كلیاً أو جزئیاً.

4.4 إذا كان الحساب مسحوباً على المكشوف دون موافقة البنك أو إذا تم تجاوز حد 
السحب على المكشوف ألي سبب من األسباب، یلتزم العمیل على الفور بتحویل 

أموال مقاصة كافیة حتى یصبح ھذا الحساب دائناً أو ضمن حد السحب على 
المكشوف. 

 ال یعرض البنك على العمیل بموجب ھذه االتفاقیة أو یوافق على زیادة أي تسھیل 
سحب على المكشوف، ویمكن للبنك، ما لم ینص على خالف ذلك في اتفاقیة 

یحررھا البنك والعمیل، إلغاء أي تمدید لالئتمان في أي وقت.

5 كشوف الحسابات 
 یخطر العمیل البنك، في أقرب وقت ممكن عملیاً، وفي جمیع األحوال خالل 30 
یوماً من تسلیم كشف حساب أو تقریر بالمعامالت، بأي أخطاء في ذلك البیان أو 

التقریر. یجوز للعمیل تقدیم اإلشعار بعد ھذه الفترة، ومع ذلك، لن یكون البنك 
مسؤوالً عن أي خسارة ناتجة عن تأخر العمیل في تقدیم ھذا اإلشعار..

6 الفائدة 

 تستحق أي فائدة أو یجوز تطبیق أي فائدة سلبیة، إذا كان ذلك ینطبق على العمیل، 
على الرصید الدائن  المعمول بھ ألي حساب في األیام وبالسعر الساري لتلك األیام 

كما ھو موضح في أي دلیل ذي صلة أو وفقاً لما قد یتفق علیھ البنك والعمیل من 
حین آلخر. 

 ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك، یجوز للبنك تغییر ھذه األسعار ویخطر البنك 
العمیل بھذه التغییرات أو یتیحھا بأي طریقة أخرى. ویقر العمیل، حسب االقتضاء: 

 (أ)    أنھ یجوز أن تكون مدفوعات الفائدة التي یدفعھا البنك صافیة من الضرائب 
وخاضعة للخصم أو االقتطاع؛ و 

 (ب)  في حال تم اقتضاء فائدة سلبیة على العمیل، یجوز للبنك أن یخصم من أي 
حساب أي فائدة یتم فرضھا على ھذا الحساب كیفما ومتى أصبحت مستحقة، 

وستكون ھذه المدفوعات خالیة من أي خصم أو اقتطاع من الضرائب أو 
الرسوم األخرى بحیث یتلقى البنك المبلغ الكامل لھذه الفائدة.

7 حق الضمان 
 یحظر على العمیل منح أي حق ضمان على حقوقھ أو نقلھا أو التنازل عنھا فیما 

یتعلق بأي حساب دون موافقة كتابیة مسبقة من البنك، وال یجوز حجب ھذه الموافقة
أو تأخیرھا بشكل غیر معقول.

8 المقاصة 
 یجوز للبنك مقاصة أي من التزامات العمیل المستحقة للبنك والتي تكون مستحقة 

وواجبة السداد مقابل أي التزامات على البنك مستحقة للعمیل.

9 التعھدات والضمانات واإلقرارات 
9.1 یتعھد كل طرف ویضمن، فیما یخصھ وحده، ما یلي: 

 (أ)    أنھ تأسس حسب األصول أو، إذا لم یكن الطرف شخصاً اعتباریاً، أنھ مؤسس
وقائم حسب األصول بأي طریقة أخرى بموجب قوانین الوالیة القضائیة 
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لتأسیسھ أو إنشاءه؛ 

 (ب)  أن لدیھ جمیع الصالحیات المؤسسیة أو ما یعادھا واألھلیة القانونیة والالزمة 
لتحریر وتقدیم وتنفیذ التزاماتھ بموجب مستندات العالقة؛ 

 (ج) أن تنفیذ وأداء مستندات العالقة من قبلھ لن ینتھك وثائقھ التأسیسیة أو وثائقھ 
التنظیمیة أو لوائحھ الداخلیة أو شروط أي عقد جوھري أو أي أداة أخرى 

یكون طرفاً فیھا أو یلتزم بھا أو أي واجب أو التزام أو تقیید أو حظر مفروض
علیھ بموجب أي قانون؛ و 

 (د) أن شروط مستندات العالقة تشكل التزامات قانونیة وساریة وملزمة وقابلة 
لإلنفاذ ضده.

9.2 یتعھد العمیل بما یلي: 

 (أ)    االمتثال لجمیع الطلبات المعقولة للبنك الالزمة لتزوید العمیل بالخدمات، بما 
في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، تزوید البنك على الفور بجمیع الوثائق 

والمعلومات األخرى التي یطلبھا بشكل معقول من حین آلخر فیما یتعلق بأي 
حساب أو خدمات. ویجوز للبنك االعتماد على الوثائق والمعلومات المقدمة 
حتى یخطر العمیل البنك كتابیاً بأي تغییرات ویكون البنك قد حظي بفرصة 

معقولة للتصرف بناًء علیھا؛ 

 (ب)  وإخطار البنك في أقرب وقت ممكن إذا علم بأي سرقة أو احتیال أو نشاط 
غیر قانوني أو خسارة أو ضرر أو سوء استخدام آخر فیما یتعلق بالخدمات أو

فیما یتعلق بأي وثائق أو تعلیمات أو اتصاالت أو أداة دفع ذات صلة.

10 األداء والمسؤولیة 
10.1 یقوم البنك بأداء التزاماتھ بموجب مستندات العالقة مستخدماً مستوى المھارة 
والعنایة التي تعتبر معقولة تجاریاً بالرجوع إلى معاییر وممارسات الصناعة 

المصرفیة.

10.2 ال یتحمل أي طرف المسؤولیة عن: 

 (أ)    أي خسارة تبعیة أو عرضیة أو غیر مباشرة بما في ذلك، على سبیل المثال ال 
الحصر، الغرامات أو العقوبات أو األضرار العقابیة؛ أو 

 (ب)  أي خسارة مباشرة أو غیر مباشرة لـ (1) الربح (الفعلي أو المتوقع) أو (2) 
الشھرة أو (3) الفرص التجاریة، سواء أكانت متوقعة من عدمھ، حتى لو 

أخبر أحد الطرفین اآلخر بإمكانیة حدوث ھذه الخسارة أو الضرر.

10.3 یجوز للبنك أن یعمل من خالل فروع في بعض الوالیات القضائیة. أي التزام من 
جانب البنك فیما یتعلق بأي حساب سیكون قابالً لإلنفاذ فقط في الوالیة القضائیة التي

یعمل فیھا ذلك الفرع. ولن تكون التزامات البنك قابلة لإلنفاذ في أو ضد فرع أو 
عضو آخر في المجموعة.

10.4 البنك مطالب فقط بأداء التزاماتھ بالعملة التي تحدد بھا تلك االلتزامات. ما لم یتم 
االتفاق على خالف ذلك كتابیاً، یجوز للبنك، أو أي وسیط یختاره البنك بشكل 

معقول، إجراء أي تحویل للعملة فیما یتعلق بممارسة حقوقھ والتزاماتھ وفقاً 
لمستندات العالقة، باستخدام أسعار الصرف المعقولة في السوق ذات الصلة في 

الوقت ومقابل حجم ونوع معاملة الصرف األجنبي.

10.5 ال یكون الطرفان مسؤولین عن أي خسارة ناتجة عن أحداث القوة القاھرة. وإذا تم 
منع أي من الطرفین أو عضو في المجموعة أو تأخر في أداء أي من التزاماتھ 

بموجب مستندات العالقة بسبب حدث قوة قاھرة، یخطر ھذا الطرف في أقرب وقت
ممكن عملیاً الطرف اآلخر بوجود حدث القوة القاھرة. ویعلّق واجب: 

 (أ)    البنك أو واجب أي عضو في المجموعة للتصرف بناًء على أي تعلیمات أو 
اتصال أو أداء أي التزام، و 

 (ب)  العمیل ألداء أي التزام؛ 

 إلى الحد وطالما یتم منع ذلك الطرف أو تقییده من القیام بذلك نتیجة حدث قوة قاھرة.

10.6 یجوز للبنك التعاقد مع مقدمي البنیة التحتیة لتقدیم الخدمات وبناًء علیھ تخضع ھذه 
الخدمات لقواعدھم ولوائحھم باإلضافة إلى إرشادات وإجراءات الھیئات التنظیمیة 
أو الصناعیة ذات الصلة. ال یكون البنك وال أي عضو آخر في المجموعة مسؤوالً 

عن أي خسارة یتم تكبدھا نتیجة لتصرفات مقدم البنیة التحتیة، لكنھ یقدم مساعدة 
معقولة تجاریاً للعمیل في استرداد أي خسارة من ھذا النوع.

10.7 یعوض العمیل البنك وأي عضو آخر في المجموعة بالكامل عن أي خسارة مباشرة 
تنشأ عن أو فیما یتعلق بطرف خارجي من الغیر یقدم مطالبة أو طلباً ضد البنك أو 

أي عضو آخر في المجموعة نتیجة قیام البنك أو أي عضو آخر في المجموعة 

بمعالجة تعلیمات أو أداء التزاماتھ بأي طریقة أخرى بموجب ھذه االتفاقیة وفقاً 
لمستندات العالقة إال بالقدر الذي یكون بھ مرد ھذه الخسارة إلى اإلھمال أو سوء 

التصرف المتعمد من جانب البنك.

10.8 ال یلتزم العمیل وال البنك وال أي عضو في المجموعة بأداء أي من التزاماتھ 
بموجب مستندات العالقة، إذا كان القیام بذلك سیؤدي إلى قیام ذلك الطرف بخرق 

أي قانون.

11 الرسوم والتكالیف 
11.1 یدفع العمیل الرسوم البنكیة فیما یتعلق بالخدمات. 

11.2 یجوز للبنك تغییر الرسوم إما بتقدیم إخطار معقول إلى العمیل أو فوراً بموافقة 
العمیل.

11.3 مع مراعاة أي اتفاق مبرم بین العمیل والبنك، یجوز للبنك أن یخصم الرسوم 
المستحقة على العمیل لصالح البنك من أي حساب.

11.4 ما لم ینص على خالف ذلك، فإن جمیع المبالغ المستحقة بموجب ھذا البند 11: 

 (أ)    ال تشمل القیمة المضافة أو ضریبة المبیعات أو االستخدام أو السلع والخدمات
أو األعمال أو الطوابع أو أي ضرائب أو رسوم مماثلة قد تكون  مطبقة ؛ و 

 (ب)  سیكون سدادھا صافیاً وخالیاً من أي خصم أو اقتطاع بسبب أو على حساب 
الضریبة أو المقاصة أو الدعوى المقابلة أو الرسوم األخرى بحیث یتلقى البنك

ھذه المبالغ بالكامل.

11.5 إذا كان مطلوباً إجراء خصم أو اقتطاع للضریبة أو حسابھا بموجب القانون، یزداد 
مبلغ الدفعة إلى مبلغ یكون بعد إجراء أي خصم أو اقتطاع مبلغاً مساویاً لمبلغ الدفعة

الذي كان سیتم دفعھ لو لم یكن الخصم مطلوباً. 

12 التعديالت والتنازل 
12.1 یجوز للبنك تعدیل مستندات العالقة بموجب إشعار كتابي یرسل للعمیل. وتصبح ھذه

التعدیالت ساریة بعد مرور ما ال یقل عن 60 یوماً من تسلیم ھذا اإلشعار.

12.2 على الرغم من أحكام البند 12-1، یجوز للبنك، من خالل إشعار كتابي یرسل 
للعمیل، إجراء تعدیالت على مستندات العالقة في أي وقت من أجل االمتثال ألي 
قانون، والتي ستصبح ساریة وفقاً لشروط ھذا اإلشعار. یبذل البنك جھوداً معقولة 

إلعطاء العمیل إشعاراً مسبقاً بأكبر قدر ممكن في ھذه الظروف.

12.3 ال یجوز ألي من الطرفین التنازل عن حقوقھ أو نقل التزاماتھ بموجب مستندات 
العالقة ھذه دون الحصول على موافقة كتابیة من الطرف اآلخر، وال یجوز حجب 
ھذه الموافقة أو تأخیرھا بشكل غیر معقول. ومع ذلك، یجوز للبنك، دون الحصول 

على موافقة العمیل، التنازل عن حقوق البنك و/أو تحویل التزامات البنك إلى: 

 (أ)    أي عضو في المجموعة؛ أو 

 (ب)  الى خلف البنك بعد االندماج أو التوحید أو التصرف في كل أو معظم أسھم 
البنك أو رأس مالھ أو أصولھ أو األعمال التي تتعلق بھا مستندات العالقة، 

 شریطة أال یؤثر ھذا التنازل سلباً على تقدیم الخدمات للعمیل.

13 اإلنھاء 
13.1 یمكن ألي من الطرفین إنھاء أي من أو جمیع مستندات العالقة و/أو، في حالة البنك،

سحب أي من أو جمیع الخدمات أو إغالق أي حساب بموجب تقدیم إشعار كتابي 
مسبق مدتھ 30 یوماً للطرف اآلخر. تصبح أي التزامات مستحقة للبنك مستحقة 

وواجبة السداد على الفور عند إنھاء شروط مستند العالقة ذات الصلة.

13.2 یمكن ألي من الطرفین إنھاء أي من أو جمیع مستندات العالقة و/أو، في حالة البنك،
سحب أي من أو جمیع الخدمات أو إغالق أو إیقاف أي حساب على الفور إذا 

ارتكب الطرف اآلخر خرقاً جوھریاً؛ والذي یشمل، فیما یتعلق بالبنك، أي نشاط 
یقوم بھ العمیل یعرض البنك أو أي عضو في المجموعة لخطر جوھري یتمثل في 

مخالفة التزاماتھ الخاصة باالمتثال.

13.3 لا یؤثر اإلنھاء على أي حقوق أو التزامات مستحقة ألي من الطرفین فیما یتعلق 
بالبنود 1 و3.5 و10 و12.3 و13.1 و13.3 و14-20 ومرفق السریة والقواعد 

التنظیمیة.
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14 التنازل 
 في حالة إخفاق أي طرف أو تأخیره في ممارسة حق بموجب مستندات العالقة، 

یجوز لھذا الطرف ممارسة ھذا الحق الحقاً. یجب أن یكون أي تنازل عن أي حق 
كتابیاً ویقتصر على الظروف المحددة.

15 قابلیة الفصل أو التجزئة 
 یعتبر كل بند من مستندات العالقة قابل للفصل. إذا كان أو إذا أصبح أي بند غیر 
قانوني أو غیر ساٍر أو غیر قابل لإلنفاذ في أي والیة قضائیة أو فیما یتعلق بأي 
خدمة معینة، سیتم فصل ھذا الحكم فقط في تلك الوالیة القضائیة المعینة أو فیما 

یتعلق بتلك الخدمة المعینة. تظل جمیع األحكام األخرى ساریة.

16 حقوق الغیر 
 إلى أقصى قدر یجیزه القانون، ال یحق ألي شخص لیس طرفًا في مستندات العالقة 
(بخالف أعضاء المجموعة) إنفاذ أي من شروطھا، دون النظر إلى ما إذا كان ذلك 

الحق منصوًصا علیھ بموجب القانون.

17 اإلشعارات 
 تكون اإلشعارات الكتابیة: 

 (أ)    من البنك ساریة إذا تم تسلیمھا إلى عنوان محدد من قبل العمیل في نموذج 
الطلب؛ و 

 (ب)  من العمیل ساریة إذا تم تسلیمھا إلى عنوان البنك المحدد في أحدث كشف 
حساب ذي صلة. 

 وفي كل حالة، یجوز ألي طرف، من وقت آلخر، تحدید عنوان آخر قد یحدده كتابیاً
إلى الطرف اآلخر باعتباره محل تسلیم اإلشعارات وفقاً لمستندات العالقة، بما في 

ذلك عنوان اإلشعارات التي سیتم إرسالھا إلكترونیاً.

18 القانون الساري واالختصاص القضايئ 
18.1 تخضع مستندات العالقة وأي التزامات غیر تعاقدیة تنشأ عنھا أو تتعلق بھا وتفسر 

وفقاً لقانون الوالیة القضائیة التي یتم فیھا االحتفاظ بالحساب ذي الصلة أو تقدیم 
الخدمة ذات الصلة ما لم ینص على خالف ذلك في أي مستند عالقة ساریة.

18.2 ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك، یخضع الطرفان لالختصاص القضائي غیر 
الحصري لمحاكم الوالیة القضائیة التي ینطبق القانون الحاكم علیھا.

19 التوقیعات اإللكترونیة 
 إذا أتاح البنك للعمیل أي وسیلة إلكترونیة وكان العمیل یستخدم أي وسیلة إلكترونیة 

لتقدیم الموافقة على تقدیم منتجات وخدمات البنك (بما في ذلك استخدام التوقیعات 
الرقمیة أو اإللكترونیة أو أي شكل آخر من أشكال الموافقة اإللكترونیة)، سوف 

یشكل ذلك االستخدام، مع مراعاة أي شروط وأحكام إضافیة مقدمة إلى العمیل قبل 
ذلك االستخدام (حسب مقتضى الحال)، موافقة تامة وملزمة من العمیل كما لو كان 

العمیل قد قدم تلك الموافقة كتابیاً.

20 التعریفات
 •   الحساب: یعني أي حساب سیتم فتحھ أو تم فتحھ من قبل العمیل لدى البنك 

بموجب مستندات العالقة.

 •   المرفق: یعني أي مرفق لجدول الخدمات أو اتفاقیة الخدمات الرئیسیة والذي 
یحدد شروطاً إضافیة فیما یتعلق بالخدمات المعینة المقدمة.

 •   الملحق: یعني أي ملحق للمرفق والذي یحدد الشروط اإلضافیة فیما یتعلق 
بالخدمات المعینة المقدمة.

 •   نموذج الطلب: یعني أي نموذج یجب استكمالھ لتقدیم طلب للحصول على خدمة 
بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر نموذج قبول العالقة ونموذج تعدیل 

الخدمات.

 •   الشخص المفوض: یعني أي شخص یتم تأكیده للبنك بأنھ مفوض وفقاً للبند 2.

 •   السلطة: تعني أي ھیئة قضائیة أو إداریة أو تنظیمیة أو أي حكومة أو وكالة 
عامة أو حكومیة أو أداة أو سلطة وأي سلطة ضریبیة أو أوراق مالیة أو تبادل 
العقود اآلجلة أو المحكمة أو البنك المركزي أو ھیئة إنفاذ القانون أو أي وكالء 

لھم والذین لھم والیة قضائیة على الطرف المعني أو أحد أعضاء مجموعتھ.

 •    البنك: یعني عضو المجموعة الذي یزود العمیل بالخدمات على النحو المحدد 
في نموذج الطلب.

 •   مرفق السریة والقواعد التنظیمیة: یعني المرفق الملحق باتفاقیة الخدمات 
الرئیسیة والذي یحدد التزامات كل طرف فیما یتعلق بالمعلومات السریة 

ومعلومات العمیل واالمتثال الضریبي.

 •    لبند: یعني، متى تم استخدامھ في مستند العالقة ولم یتم تعریفھ أو تحدیده 
بخالف ذلك، بنداً في مستندمستند العالقة ھذه.

 •   االتصال: یعني االتصال (بأي شكل من األشكال) بین العمیل والبنك، والذي ال 
یتضمن أي تعلیمات.

 •   قنوات االتصال: تعني األنظمة والمنصات وقنوات االتصال التي تم تمكینھا 
رقمیًا (مثل HSBCnet) والتي یتم إتاحتھا إلى العمیل من وقت آلخر من أجل 
الوصول إلى الخدمات ذات الصلة بموجب مستندات العالقة والشروط األخرى 

ذات الصلة.

 •   نشاط االمتثال: یعني أي نشاط یقوم بھ البنك أو أي عضو آخر في المجموعة 
یعتبر مالئماً، والذي یتصرف بشكل معقول، للوفاء بالتزامات االمتثال المتعلقة 

بالكشف عن الجرائم المالیة والتحقیق فیھا والوقایة منھا والتوجیھات الدولیة 
والوطنیة وإجراءات المجموعة ذات الصلة و/أو توجیھات أي ھیئة عامة أو 

تنظیمیة أو صناعیة ذات صلة بأي عضو في المجموعة.

 •   التزامات االمتثال: تعني التزامات أي عضو في المجموعة لالمتثال لما یلي: (أ)
القوانین أو التوجیھات الدولیة والسیاسات أو اإلجراءات اإللزامیة للبنك، (ب) 

أي طلب من السلطات أو اإلبالغ أو إعداد التقاریر التجاریة التنظیمیة أو 
اإلفصاح أو االلتزامات األخرى بموجب القوانین، أو (ج) أي قوانین تتطلب من

البنك التحقق من ھویة عمالئھ.

 •   المعلومات السریة: تعني أي معلومات بشأن أو فیما یتعلق بأي من الطرفین أو 
أعضاء مجموعتھ والتي تم تلقیھا أو الوصول إلیھا من قبل الطرف اآلخر في 

سیاق العالقة التي أقامھا وفقاً لمستندات العالقة، بما في ذلك على سبیل المثال ال
الحصر، األعمال أو العملیات أو البیانات الشخصیة أو عمالء الطرف المفصح 

أو أعضاء مجموعتھ وأحكام مستندات العالقة.

 •   الشخص المتصل: یعني الشخص أو الكیان الذي یتم تقدیم معلوماتھ (بما في ذلك
البیانات الشخصیة أو المعلومات الضریبیة) من قبل العمیل أو نیابة عنھ إلى أي 
عضو في المجموعة أو یتلقاھا أي عضو في المجموعة بأي طریقة أخرى فیما 

یتعلق بتقدیم الخدمات وأي مالك أو شخص مسیطر أو مالك أساسي أو مالك 
مستفید تابع للعمیل یرى البنك، الذي یتصرف بشكل معقول، فیما یتعلق بھ أنھ 
یلزم تقدیم معلومات ضریبیة إلى أي سلطة ضریبیة لالمتثال اللتزامات االمتثال

ألي عضو في المجموعة.

 •   شروط الدولة: تعني، لكل والیة قضائیة ذات صلة، الشروط المحددة التي تكمل 
و/أو تعدل أي مستند عالقة.

 •   العمیل: یعني الكیان أو الشخص الذي یتلقى الخدمات ویتم تحدیده كعمیل في 
نموذج الطلب.

 •   معلومات العمیل: تعني البیانات الشخصیة والمعلومات السریة و/أو المعلومات 
الضریبیة الخاصة بالعمیل أو الشخص المتصل أو فیما یتعلق بھما.

 •   تشریع حمایة البیانات: یعني جمیع قوانین حمایة البیانات والخصوصیة 
والقوانین األخرى في شأن نفس الغرض أو غرض مماثل في جمیع الوالیات 

القضائیة ذات الصلة والتي تنطبق على أحد الطرفین.

 •   الرسوم: تعني الرسوم القیاسیة للبنك أو أي رسوم أخرى یتم االتفاق علیھا على 
خالف ذلك بین البنك والعمیل، والتكالیف واألتعاب والفوائد والمصروفات بما 
في ذلك، عند إخفاق العمیل في دفع أي مبلغ مستحق بموجب مستندات العالقة، 

الفائدة وغرامة التأخر في السداد بالسعر الذي یحدده البنك، ما لم یتم االتفاق 
على خالف ذلك، بتصرفھ بشكل معقول وبحسن نیة.

 •   الجریمة المالیة: تعني غسل األموال وتمویل اإلرھاب والرشوة والفساد 
والتھرب الضریبي واالحتیال والتھرب من العقوبات االقتصادیة أو التجاریة و/

أو االنتھاكات أو محاوالت التحایل أو انتھاك أي قوانین أو لوائح تتعلق بھذه 
األمور.

 •   حدث القوة القاھرة: یعني أي حدث خارج عن السیطرة المعقولة لطرف ما 
ویؤثر على قدرة ذلك الطرف على االمتثال لمستندات العالقة، بما في ذلك على 
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سبیل المثال ال الحصر: 

      (أ)   أي حدث طبیعي مثل الفیضانات أو العواصف أو الزلزال، 

      (ب) الحرب أو االضطرابات المدنیة أو أعمال اإلرھاب، 

      (ج)  اإلجراءات الصناعیة، 

      (د)  القضاء والقدر، 

      (ھـ) اإلجراءات من قبل حكومة أو وكالة حكومیة، 

      (و)  تغییر القانون (أو تغییر في تفسیر القانون)، 

      (ز)  تعطل الطاقة أو المعدات أو انقطاعھا، أو 

      (ح)  االنقطاع أو الفشل أو التأخیر عند تلقي أو التصرف بناًء على أي اتصال 
أو تعلیمات والناجم عن مقدم البنیة التحتیة، 

      شریطة دائماً أن یكون أي عدم امتثال لمستندات العالقة الناتجة عن ھذا الحدث 
ال یمكن تجنبھ من خالل ممارسة المھارة والعنایة المعقولة تجاریاً من قبل 

الطرف المتضرر والتي، في حالة البنك، قد تتضمن االستعانة بخطة استمراریة
األعمال.

 •   المجموعة: تعني اتش اس بي سي ھولدینجز والشركات التابعة لھا والھیئات 
ذات الصلة والكیانات والمشاریع المرتبطة وأي فرع من فروعھا.

 •   مقدم البنیة التحتیة: یعني أي طرف خارجي من الغیر، باستبعاد المقاولین من 
الباطن أو وكالء البنك، والذي یوفر بنیة سوقیة تحتیة مشتركة ضروریة 

للطرف ألداء التزاماتھ بموجب مستندات العالقة بما في ذلك أي اتصاالت أو 
مقاصة أو تسویة أو نظام دفع أو بنك وسیط أو مراسل.

 •   التعلیمات: تعني أي اتصال یتلقاه البنك فیما یتعلق بالخدمة والذي: 

      (أ)   یحتوي على المعلومات الالزمة للبنك لتنفیذ المدفوعات أو أي تصرف 
آخر نیابة عن العمیل؛ و 

      (ب) تم تقدیمھ أو، حسب تقدیر البنك المعقول، یبدو أنھ قد تم تقدیمھ من قبل 
شخص مفوض أو حسبما یتم إنشائھ بخالف ذلك من قبل العمیل.

 •   القانون: یعني أي تشریع محلي أو أجنبي ساري أو قانون أو الئحة أو قرار 
رسمي أو قاعدة أو حكم أو مرسوم أو قانون طوعي أو توجیھ أو نظام عقوبات 

أو أمر محكمة أو اتفاقیة بین أي عضو في المجموعة وسلطة أو اتفاقیة أو 
معاھدة بین السلطات والتي تنطبق على البنك أو أحد أعضاء المجموعة.

 •   الخسارة: تعني أي خسارة وأضرار ومسؤولیة وتكالیف ومطالبات ومطالب 
ونفقات أیاً كان نوعھا سواء كانت متوقعة أم ال.

 •   االتفاقیة: تعني اتفاقیة الخدمات الرئیسیة ھذه.

 •   الطرف یعني العمیل أو البنك، والطرفان ھما العمیل والبنك.

 •   البیانات الشخصیة: تعني أي بیانات تتعلق بالفرد وتسمح بتحدید ھویة ذلك 
الفرد، وأي بیانات أخرى محمیة بموجب تشریع حمایة البیانات.

 •   األغراض: تعني الظروف المتعلقة بمعالجة معلومات العمیل ونقلھا واإلفصاح 
عنھا من قبل البنك و/أو أعضاء المجموعة، على النحو المنصوص علیھ في 

البند 2-2 من ملحق السریة والقواعد التنظیمیة.

 •   نموذج قبول العالقة: یعني نموذج الطلب الذي یوافق فیھ العمیل على تقدیم 
الخدمات من قبل البنك.

 •   مستندات العالقة: تعني (مرتبة حسب األولویة) الوثائق الداعمة واتفاقیة 
الخدمات الرئیسیة، بصیغتھا المعدلة أو المكملة من حین آلخر.

 •    إجراءات األمان: تعني، فیما یتعلق بقنوات االتصال، اإلجراءات أو 
البروتوكوالت األمنیة التي تحكم وصول العمیل إلى ھذه القنوات وتستخدم 

للتحقق من إنشاء التعلیمات أو االتصاالت بینھما وفیما یتعلق بالتعلیمات التي یتم
الشروع فیھا یدویاً، إعداد اإلجراءات للتحقق من إنشاء تلك التعلیمات.

 •   نموذج تعدیل الخدمة: یعني نموذج الطلب الذي یوافق فیھ العمیل على تقدیم أي 
خدمات إضافیة من قبل البنك في أي وقت بعد تحریر نموذج قبول العالقة.

 •   الخدمات: تعني الخدمات التي یقدمھا البنك وأعضاء المجموعة بموجب 
مستندات العالقة والمطلوبة في نموذج الطلب.

 •   جدول الخدمات: یعني جدوالً التفاقیة الخدمات الرئیسیة أو اتفاقیة منفصلة بین 
الطرفین تتضمن صراحةً اتفاقیة الخدمات الرئیسیة وتتعلق بخدمة معینة.

 •    الوثائق الداعمة: تعني أي مستند أو اتفاقیة أو نموذج طلب یطلب البنك 
بموجبھا من العمیل إبرامھا فیما یتعلق بتلقي أو صیانة أي خدمات في والیة 

قضائیة معینة، بما في ذلك (بترتیب األولویة) شروط البلد ونماذج الطلب 
والمرفقات والمالحق وجداول الخدمة.

 •    السلطات الضریبیة: تعني السلطات الضریبیة أو سلطات اإلیرادات أو 
السلطات المالیة أو النقدیة المحلیة أو األجنبیة.

 •   المعلومات الضریبیة: تعني أي وثائق أو معلومات تتعلق، بشكل مباشر أو غیر 
مباشر، بالعمیل وأي مالك أو شخص مسیطر أو مالك جوھري أو مالك مستفید 

للعمیل، یعتبرھا البنك، الذي یتصرف بشكل معقول، أنھا ضروریة لالمتثال 
اللتزامات أي عضو في المجموعة تجاه أي سلطة ضریبیة.
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1 اإلفصاح عن المعلومات السریة 
1.1 مع مراعاة البنود 1 و2 من ھذا المرفق، اتفق الطرفان على الحفاظ على سریة أي 

معلومات سریة.  

1.2 یوافق الطرفان على مراقبة أو تسجیل االتصاالت (بما في ذلك البرید اإللكتروني 
والمكالمات الھاتفیة واستخدام الموقع اإللكتروني) حیثما یكون ذلك مطلوباً أو 

مصرحاً بھ بموجب القانون أو لضمان االمتثال لسیاسات وإجراءات ذات الصلة 
للطرفین. كما اتفق الطرفان على أنھ یجوز ألي من الطرفین تقدیم مثل ھذه 

السجالت كدلیل في أي إجراءات مرفوعة فیما یتصل بمستندات العالقة.

1.3 یجوز للعمیل اإلفصاح عن المعلومات السریة الخاصة بالبنك إلى: 

 (أ)    أعضاء مجموعتھ ومقدمي الخدمات والمقاولین من الباطن والوكالء وأي 
مقدم بنیة تحتیة شریطة أنھ ال یجوز للعمیل اإلفصاح عن ھذه المعلومات إال 

على أساس السریة، وفیما یتعلق بتلقي الخدمات بموجب مستندات العالقة؛ 

 (ب)  السلطات أو المدققون أو المستشارون المھنیون أو حسبما یقتضي األمر أو 
یكون ضروریاً بشكل معقول بموجب قانون أو الئحة أو أمر محكمة أو طلب 

ملزم من أي سلطة؛ و 

 (ج)   أي شخص آخر بموافقة كتابیة من البنك.

1.4 ال تنطبق القیود المفروضة على اإلفصاح عن المعلومات السریة من قبل أي من 
الطرفین على المعلومات: 

 (أ)    المتاحة في المجال العام أو التي تدخل المجال العام إال باالنتھاك لمستندات 
العالقة؛ 

 (ب)  التي حصل الطرف المتلقي علیھا بشكل قانوني من طرف خارجي من الغیر 
أو كانت معروفة بالفعل من قبل الطرف المتلقي، في كل حالة، دون الحاجة 

إلى إرسال إشعار أو الحفاظ على سریتھا؛ أو 

 (ج)   التي تم تطویرھا بشكل مستقل بواسطة الطرف المتلقي دون الرجوع إلى 
المعلومات السریة للطرف المفصح.

2 جمع واستخدام معلومات العمیل (بما في ذلك المعلومات السریة) 
2.1 جمع المعلومات 

 یجوز ألعضاء المجموعة جمع معلومات العمیل واستخدامھا ومشاركتھا، والتي قد 
یتم طلبھا من شخص یتصرف نیابة عن العمیل. یمكن أیضاً جمع معلومات العمیل 
من قبل أعضاء المجموعة أو نیابة عنھم من مصادر أخرى ویتم إنشاؤھا أو دمجھا 

مع المعلومات األخرى المتاحة ألعضاء المجموعة.

2.2 المعالجة والمشاركة 

2.2.1 یتم معالجة معلومات العمیل ونقلھا واإلفصاح عنھا من قبل البنك و/أو أعضاء 
المجموعة فیما یتعلق باألغراض التالیة: 

 (أ)    تقدیم الخدمات، وحسب الضرورة بالنسبة للبنك، للموافقة على أو إدارة أو 
إنفاذ أي معامالت یطلبھا العمیل أو یصرح بھا؛ 

 (ب)  الوفاء بالتزامات االمتثال؛ 

 (ج)   أداء نشاط االمتثال؛ 

 (د)    تحصیل أي مبالغ مستحقة من العمیل؛ 

 (ھـ)  إجراء فحوصات االئتمان والحصول على مراجع ائتمانیة أو تقدیمھا؛ 

 (و)   إنفاذ أو الدفاع عن حقوق البنك أو أحد أعضاء المجموعة؛ 

 (ز)   لمتطلبات التشغیل الداخلیة للبنك أو للمجموعة (بما في ذلك، على سبیل المثال
ال الحصر، إدارة االئتمان والمخاطر، وتطویر النظام أو المنتج والتخطیط، 

والتأمین، والتدقیق واألغراض اإلداریة)؛ و 

 (ح)   الحفاظ على عالقة البنك الشاملة مع العمیل. 

2.2.2 باستخدام الخدمات، یوافق العمیل على أنھ یجوز للبنك أیضاً، حسب الضرورة 
وبشكل مالئم لألغراض، نقل واإلفصاح عن أي معلومات خاصة بالعمیل للمتلقین 
التالیین على مستوى العالم (والذین یجوز لھم أیضاً معالجة معلومات العمیل ونقلھا 

واإلفصاح عنھا لألغراض): 

 (أ)    أي عضو في المجموعة؛ 

 (ب)  أي مقاولین من الباطن أو وكالء أو مقدمي خدمات أو شركاء للمجموعة (بما 

في ذلك الموظفین والمدیرین والمسؤولین)؛ 

 (ج)  االستجابة ألیة طلبات من أي سلطات؛ 

 (د)   األشخاص الذین یعملون نیابة عن العمیل، ومقدمي البنیة التحتیة، ومتلقي 
المدفوعات، والمستفیدین، واألشخاص المسمون لغایات إدارة الحساب، 

والبنوك الوكیلة، واألطراف المقابلة في السوق، ووكالء االقتطاع األولي، 
ومستودعات التبادل أو التجارة، والبورصات والشركات التي یكون للعمیل 

مصلحة فیھا في األوراق المالیة (والتي یحتفظ البنك باألوراق المالیة للعمیل 
فیھا)؛ 

 (ه)    أي طرف لدیھ مصلحة أو یفترض المخاطر بالنسبة لھذه الخدمات؛ 

 (و)   مؤسسات مالیة أخرى، أو الوكاالت المرجعیة االئتمانیة أو مكاتب االئتمان؛ 
لغرض الحصول على أو تقدیم المراجع االئتمانیة؛ و 

 (ز)   االستجابة لطلب أي طرف دافع محتمل، على أن یقتصر تأكید البنك على 
معلومات حساب العمیل إلى ذلك الدافع المحتمل ومزود خدمة الدفع ومن 

ینوب عنھم، 

 أینما كانوا، بما في ذلك الوالیات القضائیة التي ال تطبق قوانین حمایة البیانات والتي
توفر مستوى الحمایة نفسھ الذي توفرھا الوالیة القضائیة التي یتم تقدیم الخدمات 

فیھا.

2.3 حمایة معلومات العمیل 

 سواء تمت معالجتھا في والیة قضائیة محلیة أو في الخارج، وفقاً لتشریعات حمایة 
البیانات، ستتم حمایة معلومات العمیل بموجب قانون صارم للسریة واألمان یخضع 
لھ جمیع أعضاء المجموعة وموظفیھم واألطراف الخارجیة من الغیر. سیتم التعامل
مع معلومات العمیل بدرجة العنایة نفسھا التي تمارسھا المجموعة لحمایة معلوماتھا 

السریة ذات الطبیعة المماثلة.

3 التزامات العمیل 
3.1 یؤكد العمیل ویتعھد ویتحمل مسؤولیة ضمان أنھ تم إشعار كل شخص قدمت 

معلوماتھ (بما في ذلك البیانات الشخصیة أو المعلومات الضریبیة) إلى أحد أعضاء 
المجموعة (أو سیتم إشعاره في الوقت المناسب) بذلك ووافق على معالجة معلوماتھ 
واإلفصاح عنھا ونقلھا على النحو المبین في مستندات العالقة. یخطر العمیل ھؤالء 

األشخاص بأنھ قد یكون لدیھم حقوق الوصول إلى بیاناتھم الشخصیة وتصحیحھا.

3.2 قد یؤدي إخفاق العمیل في تقدیم المعلومات الضریبیة وكشوف الحساب المصاحبة 
والتنازالت والموافقات الخاصة بھ أو باألشخاص المتصلین التابعین لھ، حسبما قد 

یكون مطلوباً، إلى اتخاذ البنك قراره الخاص فیما یتعلق بوضع العمیل و/أو 
األشخاص المتصلین التابعین لھ، بما في ذلك ما إذا كان ھذا العمیل و/أو األشخاص 
المتصلین التابعین لھ یخضعون لإلبالغ ألي سلطة ضریبیة. قد یتطلب ھذا اإلخفاق 
من البنك أو أي شخص آخر اقتطاع المبالغ التي قد تكون مطلوبة قانوناً من قبل أي 

سلطة ضریبیة ودفع ھذه المبالغ لسلطة الضرائب المناسبة..

4 االمتثال الضریبي 

 یقر العمیل بمسؤولیتھ المنفردة تجاه فھم واالمتثال لقوانین الضریبة في جمیع 
الوالیات القضائیة التي تنشأ فیھا ھذه االلتزامات المتعلقة بفتح واستخدام الحسابات 
و/أو الخدمات المقدمة من البنك أو أي عضو من أعضاء المجموعة. یكون العمیل 

مسؤوالً عن الخصم أو االقتطاع على حساب أي ضریبة فیما یتعلق بأي مبلغ یدفعھ 
البنك أو یحولھ أو یحتفظ بھ بموجب أي خدمة ویكون مسؤوالً عن دفع أي ضریبة 

مماثلة واإلبالغ المناسب عنھا. یؤكد العمیل أنھ، كلما كان ذلك مطلوباً بموجب 
القانون، قام باإلبالغ وسیواصل اإلبالغ عن األصول المودعة في البنك و/أو 
أعضاء المجموعة باإلضافة إلى الدخل الناتج عن تلك األصول إلى السلطات 

الضریبیة المختصة.

5 نشاط االمتثال 
 قد یتأثر تقدیم الخدمات من قبل البنك وأعضاء المجموعة بنشاط االمتثال وال یشكل 

أي تأثیر على أداء التزامات البنك بسبب نشاط االمتثال أو أي إجراءات یتخذھا 
البنك نتیجة لذلك انتھاكاً التفاقیات البنك مع العمیل.
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1 مستندات العالقة 
1.1 جدول الخدمات  ھذا ھو عبارة عن جدول ینص على شروط اتفاقیة الخدمات 

الرئیسیة ومرفق بھا.

1.2 یحدد جدول الخدمات ھذا الشروط الخاصة التي تنطبق على الوصول إلى منصة 
القناة اإللكترونیة والخدمات محل الوصول وكذلك على استخدامھا.

1.3 یكون لأللفاظ والمصطلحات الرئیسیة المستخدمة والتي لم یرد لھا تعریف في جدول
الخدمات  ھذانفس المعاني المبینة لھا في اتفاقیة الخدمات الرئیسیة.

2 األنشطة 
2.1   يجوز أن یتمتع العمیل (باألصالة عن نفسھ ونیابة عن أي صاحب حساب) بالقدرة 

على عرض وتلقي المعلومات المتعلقة بتنفیذ مجموعة واسعة من األنشطة وتقدیم 
التعلیمات وإصدار االتصاالت المتعلقة بتنفیذ تلك األنشطة من أجل أو في شأن ما 

یلي:

 2.1.1   العمیل أو أي صاحب حساب؛ و/أو

 2.1.2   أي حسابات و/أو منتجات و/أو خدمات معروضة على أو مقدمة إلى 
العمیل أو أي صاحب حساب.

             تشمل األمثلة عن أنواع األنشطة التي یمكن أن ینفذھا العمیل (على سبیل 
المثال ال الحصر) عرض المعلومات، وتقدیم الطلبات، وتقدیم األوامر، 
وإنشاء التعلیمات (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر عن التداول 
التجاري والقروض والدفعات) أو الترتیبات، وإجراء التغییرات (مثل 
تغییر العنوان)، واإلضافة إلى الخدمات محل الوصول أو تغییرھا أو 

إزالتھا، وطلب شھادة أو تقریر فیما یتعلق بالحسابات التي قد تكون أو ال 
تكون مرتبطة بمنصة القناة اإللكترونیة، وسحب األموال وإبرام العقود..

2.2 یجوز ألي صاحب حساب، منفرداً، أن یطلب إضافة أو إزالة بعض الخدمات محل 
الوصول والتي تتعلق بھ إلى منصة القناة اإللكترونیة. یقوم البنك بتنفیذ ذلك الطلب 

في غضون فترة زمنیة معقولة بعد أن یُطلب منھ القیام بذلك.

3 التعلیمات واالتصاالت 
 یتعامل البنك مع التعلیمات أو االتصاالت المستلمة من العمیل بحسب التفویض 

الصادر وسیعمل بموجبھا، حتى لو كان البنك أو أي عضو آخر في المجموعة قد 
تلقى مستندات أو اتصاالت أخرى تتعلق بالصالحیة من العمیل أو صاحب الحساب 

المعني والتي یبدو أنھا تتعارض مع تلك التعلیمات أو االتصال.

4 المستخدمین واألطراف الخارجیة 
4.1 یتحمل العمیل المسؤولیة عن تعیین المستخدمین (وعند االقتضاء) أي أطراف من 

الغیر ویجوز للبنك معاملتھم على أنھم مفوضون تماماً لتمثیل العمیل والتصرف 
نیابة عنھ فیما یتعلق بأي نشاط من خالل منصة القناة اإللكترونیة أو فیما یتعلق بھ. 

یتحمل العمیل المسؤولیة عن إعداد المستخدم (وعند االقتضاء) عن وصول 
األطراف من الغیر والتصریحات والقیود (حسب االقتضاء) وتحدید ما إذا كانت 
تعكس التفویضات ذات الصلة والضوابط الداخلیة للعمیل أو صاحب الحساب من 

عدمھ.

4.2 لن یسمح العمیل ألي مستخدم أو (عند االقتضاء) أي طرف خارجي من الغیر من 
إیران أو كوریا الشمالیة أو سوریا أو أي إقلیم آخر یخضع للعقوبات في أي وقت 

آنذاك وكذلك لن یصرح بوصولھم إلى منصة القناة اإللكترونیة أو تنفیذ إي إعدادات
علیھا.

4.3 یُعتبر أي اتصال یقدمھ عضو بالمجموعة إلى مستخدم فیما یتعلق بمنصة القناة 
اإللكترونیة (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، فیما یتعلق بالخدمات محل 

الوصول) بأنھ قد تم استالمھ من قِبل العمیل.

4.4 یوافق العمیل على اآلتي: 

 4.4.1   یكون تفاعل البنك مع أي طرف خارجي من الغیر بطلب من العمیل وأنھ 
یتم توفیر أي وصول إلى منصة القناة اإللكترونیة إلیھم فقط كممثلین 

للعمیل؛ و

 4.4.2   یتحمل العمیل المسؤولیة المنفردة عن ضمان امتثال جمیع المستخدمین 
للمتطلبات الخاصة بالمجموعة، وأي شروط ذات صلة في أي مستند 

للعالقة وإجراءات األمان، والتي یُذكر أنھا تنطبق على المستخدمین أو 
تتعلق باألنشطة التي یشاركون فیھا.

5 الخدمات محل الوصول والتغییرات في منصة القناة اإللكترونیة 

5.1 يجوز للبنك، وفقاً لتقدیره، أن یضیف الخدمات محل الوصول إلى أو أن یغیرھا أو 
یزیلھا من منصة القناة اإللكترونیة، أو أن یقوم (بصورة عامة) بإضافة إلى أو تغییر

أو إزالة من منصة القناة اإللكترونیة من وقت آلخر ویقدم إشعاراً مسبقاً معقوالً 
عندما یكون من العملي القیام بذلك.

5.2 إذا أضاف البنك أو غیّر خدمة محل الوصول أو قام بإضافة إلى أو تغییر على 
منصة القناة اإللكترونیة باإلشارة إلى البند 5-1، یوافق العمیل على أن أي وصول 

أو استخدام لتلك الخدمة محل الوصول أو أي إضافة إلى أو تغییر على منصة القناة 
اإللكترونیة من قبل المستخدم یشكل موافقة من قبل العمیل على إضافة أو تغییر 
الخدمة محل الوصول أو التغییر على أو اإلضافة إلى منصة القناة اإللكترونیة.

6 إجراءات األمان والضوابط األخرى 
6.1 يتبع العمیل أي تعلیمات معقولة قد یصدرھا البنك بما في ذلك (على سبیل المثال 
ال الحصر) التعلیمات التي ال تتعلق بضوابط األمان (مثالً ما یتعلق بتوافق النظام أو

أنظمة التشغیل).

6.2 یجوز للبنك إجراء تغییرات على إجراءات األمان في أي وقت وذلك لتدعیم أو 
ضمان أمن أي قناة إلكترونیة یوفرھا إلى العمالء بصورة عامة وسیبذل جھوداً 

معقولة لتزوید العمیل بإخطار مسبق بأكبر مدة ممكنة في مثل ھذه الظروف.

7 الترخیص 
7.1 البنك أو األعضاء اآلخرون بالمجموعة ھم المالكون أو المرخص لھم لجمیع حقوق

الملكیة الفكریة في القناة اإللكترونیة والخدمات محل الوصول.

7.2 یمنح البنك، سواء باألصالة عن نفسھ أو نیابة عن أي عضو في المجموعة ذي 
الصلة، العمیل، طوال مدة توافر منصة القناة اإللكترونیة، ترخیصاً غیر حصري 
وغیر قابل للتحویل وغیر قابل للترخیص من الباطن ویخضع ألي قیود یبلغ البنك 
بھا العمیل، الستخدام منصة القناة اإللكترونیة لألغراض المتوقعة بموجب شروط 

جدول الخدمات  ھذا (یشار إلیھا مجتمعة بالغرض المصرح بھ).

7.3 باستثناء القدر الذي یجیزه القانون صراحةً، یضمن العمیل أال یتم تغییر القناة 
اإللكترونیة أو نسخھا أو تعدیلھا أو إخضاعھا ألي ھندسة عكسیة أو تفكیكھا أو 

تفكیك مكوناتھا أو فك تشفیرھا أو تكییفھا أو إخضاعھا لتصحیحات األخطاء أو أي 
محاولة أخرى الشتقاق أو الوصول إلى كود المصدر الخاصة بھا، كل ذلك سواء 

كلیاً أو جزئیاً.

7.4 إذا قدم العمیل أو طرف خارجي من الغیر أو مستخدم أي مالحظات، یوافق العمیل 
ویضمن موافقة الطرف الخارجي من الغیر أو المستخدم (حسب االقتضاء) على أن 
البنك أو أي عضو في المجموعة الذي یقدم العمیل أو الطرف الخارجي من الغیر أو

المستخدم المالحظات إلیھ سوف یمتلك جمیع حقوق الملكیة الفكریة الحالیة 
والمستقبلیة في تلك المالحظات (ویتنازل العمیل بموجبھ (أو سوف یضمن قیام 

الطرف الخارجي من الغیر أو المستخدم (حسب االقتضاء) بالتنازل) لصالح البنك 
أو أي عضو في المجموعة) عنھا. وال یتحمل البنك وال أي عضو في المجموعة أي

التزام بالمحافظة على سریة ھذه المالحظات، باستثناء ما یتعلق بھویة العمیل أو 
الطرف الخارجي من الغیر أو المستخدم (حسب االقتضاء).

7.5 یحافظ العمیل وأي طرف خارجي من الغیر أو مستخدم ذي صلة بسریة جمیع 
المالحظات وأال یستخدمھا إال بموافقة مسبقة من البنك.

8 المسؤولیة 
 یوافق العمیل على أنھ یتحمل المسؤولیة عن أي خسارة یتم تكبدھا أو تحدث بسبب 

أو فیما یتصل بالوصول إلى منصة القناة اإللكترونیة أو استخدامھا أو تكاملھا 
(حسب االقتضاء) بالمخالفة لتعلیمات البنك.

9 التصدیر 
 إذا توجب الحصول على أي ترخیص أو تصریح أو موافقة (یشار إلى كل منھا بلفظ

الموافقة) أو تقدیم إخطار إلى سلطة من أجل نقل البیانات أو المنتجات أو 
البرمجیات التي تحتوي على بیانات إلى دولة أخرى، سیحصل الطرف المعني على
الموافقة الالزمة أو یخطر السلطة المختصة قبل إجراء أي نقل من ھذا القبیل. یقدم 

العمیل أو البنك (حسب االقتضاء)، عند الطلب، إلى الطرف اآلخر المساعدة 
المطلوبة بصورة معقولة ألغراض الحصول على تلك الموافقة أو تقدیم ذلك 

اإلخطار بالتكلفة المعقولة للطرف الطالب.
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10 التوقف 
 یجوز للبنك التوقف عن تقدیم أو إتاحة أي عنصر من عناصر منصة القناة 

اإللكترونیة إذا لم تعد أي برمجیات مقدمة من الغیر متاحاً لھ. یقدم البنك إخطار 
مسبق بأكبر مدة ممكنة في مثل ھذه الظروف.

11 التعارض 
 في حالة وجود أي تعارض، یعتد بمستندات العالقة ویكون لھا األسبقیة على أي 

اتفاقیة أخرى تتعلق بالخدمات محل الوصول.

12 استمراریة السریان 
 عند إنھاء جدول الخدمات  ھذا، یستمر العمل بالبنود التالیة: 7.4 و7.5 و8 و11 

و12 و13. ولن یؤثر إنھاء جدول الخدمات  ھذا على أي حقوق أو تدابیر انتصاف 
أو مسؤولیات أو التزامات للطرفین تكون قد استحقت حتى تاریخ اإلنھاء.

13  التعریفات 
 •   الخدمات محل الوصول: تعني أي حساب و/أو منتج و/أو خدمة (بما في ذلك 

على سبیل المثال ال الحصر أي منتج أو خدمة مرتبطة بحساب) یتم الوصول 
إلیھا أو استخدامھا من خالل منصة القناة اإللكترونیة. یجوز أن تخضع الخدمات
محل الوصول لشروط وأحكام منفصلة وسیتم تقدیمھا من قبل األعضاء اآلخرین

في المجموعة.

 •   صاحب الحساب: یعني أي طرف فّوض البنك للتصریح للعمیل بإرسال واستالم 
المعلومات والتصرف نیابة عنھ.

 •   قنوات االتصال: تعني منصة القناة اإللكترونیة وسیتم تفسیر اإلشارات إلى 
"قنوات االتصال" (سواء ورد لھذا المصطلح تعریف أم ال) في اتفاقیة الخدمات

الرئیسیة تبعاً لھذا التعریف.

 •   القناة اإللكترونیة: تعني النظام المصرفي الرقمي ذي الصلة الذي توفره 
المجموعة للوصول واالستخدام (مثل HSBCnet) وأي خدمات إضافیة 

وأدوات تقنیة.

 •   منصة القناة اإللكترونیة: ھي خدمة وتعني القناة اإللكترونیة بقدر إعدادھا 
وتوفیرھا إلى العمیل من قبل البنك.

 •   المالحظات: تعني أي اقتراحات أو تعلیقات أو معلومات أو أفكار أو مالحظات 
مقدمة فیما یتعلق بالقناة اإللكترونیة.

 •   HSBCnet: تعني القناة اإللكترونیة التي تمثل المنصة المصرفیة عبر 
اإلنترنت للمجموعة والتي یمكن الوصول إلیھا عبر البوابة اإللكترونیة على 
الموقع اإللكتروني: www.hsbcnet.com أو أي نقطة وصول أو وسیلة 

أخرى بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، تطبیق HSBCnet للخدمات 
المصرفیة عبر الھاتف المحمول.

 •   التعلیمات: تعني أي اتصال یتلقاه البنك فیما یتعلق بمنصة القناة اإللكترونیة أو 
الخدمة محل الوصول والذي: 

      (أ)   یحتوي على المعلومات الالزمة للبنك للتصرف نیابة عن العمیل؛ و 

      (ب) تم تقدیمھ أو، حسب تقدیر البنك المعقول، یبدو أنھ قد تم تقدیمھ من قبل 
شخص مفوض أو حسبما یتم إنشائھ بخالف ذلك من قبل العمیل. 

     یتم تفسیر اإلشارات إلى "التعلیمات" في اتفاقیة الخدمات الرئیسیة تبعاً لھذا 
التعریف.

 •   حقوق الملكیة الفكریة: تعني أي حق أو ملكیة أو مصلحة في أي وجمیع حقوق 
الملكیة الفكریة والصناعیة أیاً كان نوعھا على اإلطالق بما في ذلك: حقوق 

النشر والحقوق في قواعد البیانات وبراءات االختراع واالختراعات والعالمات 
التجاریة واألسماء التجاریة والشھرة والحقوق في أسماء نطاقات اإلنترنت 
وعناوین المواقع اإللكترونیة والتصامیم والدرایة الفنیة واألسرار التجاریة 

والحقوق األخرى في المعلومات السریة، سواء كانت مسجلة أو غیر مسجلة أو 
غیر صالحة للتسجیل في أي بلد أو والیة قضائیة بما في ذلك (على سبیل المثال
ال الحصر) جمیع الحقوق األخرى التي تدخل في حكمھا أو لھا تأثیرات مماثلة 

والتي قد تكون قائمة اآلن أو توجد في المستقبل في أي مكان في العالم.

 •   اتفاقیة الخدمات الرئیسیة: تعني اتفاقیة الخدمات الرئیسیة.

 •    إجراءات األمان: تعني إجراءات األمان وھي مستند داعمة، حسبما یتم إتاحتھا 

أو توفیرھا إلى العمیل وتعدیلھا من قبل البنك من وقت آلخر، والتي تحدد 
متطلبات األمان اإللزامیة المتعلقة بالقناة اإللكترونیة.

 •    الطرف الخارجي من الغیر: یعني طرف بخالف المستخدم ینوب عن العمیل 
فیما یتعلق بمنصة القناة اإللكترونیة و/أو الخدمات محل الوصول.

 •    المستخدم: یعني أي شخص یصرح لھ العمیل بالوصول إلى منصة القناة 
اإللكترونیة أو استخدامھا نیابة عنھ والذي یمكن للبنك االعتماد علیھ وفقاً 

لصالحیتھ و/أو ھویتھ وفقاً التفاقیة الخدمات الرئیسیة و/أو جدول الخدمات  
ھذا.
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1 مستندات العالقة 
1.1 هذا الملحق ھو عبارة عن ملحق ینص على شروط جدول خدمات القناة اإللكترونیة

ومرفق بھا.

1.2 یحدد ھذا الملحق الشروط الخاصة التي تنطبق على الوصول إلى منصة 
HSBCnet والخدمات محل الوصول وكذلك على استخدامھا.

1.3 یكون لأللفاظ والمصطلحات الرئیسیة المستخدمة والتي لم یرد لھا تعریف في ھذا 
الملحق نفس المعاني المبینة لھا في جدول خدمات القناة اإللكترونیة.

 HSBCnet 2  مستخدمو
2.1 یوافق العمیل على أنھ یجوز لجمیع مسؤولي النظام: 

2.1.1        تفویض صالحیتھم إلى مسؤولي النظام اآلخرین ومستخدمي 
HSBCnet  اآلخرین، والذین یكون لھم الحق في التفویض من 

الباطن تبعاً لذلك؛

2.1.2        تعیین مسؤولي النظام اآلخرین ومستخدمي HSBCnet اآلخرین 
وإیقافھم وعزلھم؛ 

2.1.3       طلب أجھزة األمان؛ و 

2.1.4    منح و/أو تقیید و/أو إزالة التصریحات الممنوحة إلى مسؤولي النظام 
اآلخرین ومستخدمي HSBCnet اآلخرین. قد تتضمن التصریحات 

(على سبیل المثال ال الحصر) التصریح بتنفیذ األنشطة في منصة 
HSBCnet وتقدیم التعلیمات وإصدار االتصاالت.

2.2 یوافق العمیل على أن مستخدمي HSBCnet مفوضون بالكامل لتنفیذ مجموعة 
واسعة من األنشطة. یجوز لھم، على أساس تصاریحھم، اتخاذ إجراءات نیابة عن 

العمیل (بما في ذلك (على سبیل المثال ال الحصر) عند التصرف نیابة عن صاحب 
الحساب). تتضمن ھذه اإلجراءات األنشطة التي یمكن للعمیل تنفیذھا بموجب البند 

2-1 من جدول خدمات القناة اإللكترونیة.

2.3 لن یتمكن مستخدمو HSBCnet من الوصول إلى منصة HSBCnet (وربما إلى 
الخدمات محل الوصول األخرى) بمجرد موافقتھم على شروط وأحكام المستخدم 

عبر اإلنترنت ذات الصلة.

 HSBCnet 3 عناصر التحكم في
3.1 تكون عناصر التحكم متاحة أو متوفرة عادةً على أساس مزدوج، على الرغم من 
إمكانیة تقدیم أو توفیر بعض عناصر التحكم على أساس فردي على سبیل االستثناء.

یقر العمیل بأنھ إذا اختار أو استخدم عناصر تحكم فردیة: 

3.1.1 سیتمكن مستخدمو HSBCnet من التصرف بشكل مستقل عن 
بعضھم البعض. قد یجعل ذلك من الصعب على العمیل التحكم في 

نشاط مستخدم HSBCnet (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر،
فیما یتعلق بأصحاب الحسابات وتسدید المدفوعات أو إلغائھا)، وقد 

یزید من مخاطر تعرض العمیل لالحتیال؛ و 

3.1.2 شریطة أن یقدم البنك إشعاراً مسبقاً معقوالً، یجوز للبنك تنفیذ أي 
ضوابط إضافیة لتخفیف المخاطر على النحو الذي یراه ضروریاً.

3.2 إذا تم تطبیق تسجیل الحساب التلقائي فیما یتعلق بأي حساب للعمیل أو صاحب 
الحساب، عندئذ یقر العمیل بما یلي:

3.2.1 یتم ربط جمیع الحسابات المؤھلة الحالیة والمستقبلیة باسم العمیل و/أو 
صاحب الحساب بمنصة HSBCnet؛

3.2.2 قد یتحمل العمیل رسوماً عند ربط ھذه الحسابات؛ و 

3.2.3 یتحمل العمیل، ولیس البنك، المسؤولیة عن تحدید ما إذا كان یحق 
للعمیل الوصول إلى كل حساب قد یتم ربطھ بھذه الطریقة. 

4 التعریفات

 •   منصة HSBCnet: ھي منصة القناة اإللكترونیة وتعني HSBCnet بقدر 
إعدادھا وتقدیمھا إلى العمیل.

 •   مستخدم HSBCnet: یعني أي مستخدم یسمح لھ العمیل بالوصول إلى منصة 
HSBCnet أو استخدامھا.

 •   مسؤول األنظمة: یعني مستخدم HSBCnet الذي تم تعیینھ كمسؤول للنظام 
ویمتلك حقوق أكثر من مستخدم HSBCnet العادي.
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آلخر) وقت  من  (وتعدیالتھا  اإللزامیة  األمان  متطلبات  األمان)  (إجــراءات  المستند  ھذه  تحدد 
المتعلقة بأي منصة للقناة اإللكترونیة. 

بنك یقدمھ  اإللكترونیة  للقناة  منصة  بكل  یتعلق  فیما  األمان  إجراءات  تطبیق  سیتم  للشك،  درءاً 
المنصة إلى مالك المنصة من وقت آلخر.

إجراءات أمان بنك المنصة 
تحدد الفقرات التالیة إجراءات األمان التي سیستخدمھا بنك المنصة.

أحكام عامة 
1 یجوز أن یستخدم بنك المنصة إجراءات تھدف إلى منع وصول أطراف خارجیة 

غیر مصرح بھا إلى البنیة التحتیة للقناة اإللكترونیة..

2 یجوز لبنك المنصة إزالة أو تعطیل أي خدمة محل الوصول أو طریقة مصادقة في 
أي وقت دون سابق إنذار إذا انتابھ أي مخاوف أمنیة.

3 إذا لم یتم الوصول إلى منصة القناة اإللكترونیة من قبل أي مستخدمین خالل فترة 
18 شھراً، یجوز لبنك المنصة تعلیق منصة القناة اإللكترونیة المذكورة.

4 یجوز لبنك المنصة إنھاء أي جلسة للمستخدم في منصة القناة اإللكترونیة ألسباب 
أمنیة.

 HSBCnet
5 یجوز لبنك المنصة تعلیق أي مستخدم HSBCnet لم یقم بتسجیل دخول إلى 

HSBCnet خالل فترة 6 أشھر.

إجراءات أمان مالك المنصة 
القناة منصة  بخصوص  المنصة  مالك  بھا  یلتزم  التي  األمان  إجــراءات  التالیة  الفقرات  تحدد 

اإللكترونیة الذي یمكنھ الوصول إلیھا.

أحكام عامة 
6 یقوم مالك المنصة، ویضمن قیام أي طرف خارجي من الغیر، باالستحواذ والصیانة
والتحدیث والتثبیت (حسب االقتضاء) على الفور ألي معدات أو برمجیات أو مرافق
اتصال أو شبكات أو وصالت أو تصحیحات أو إصدارات و/أو تحدیثات یطلبھا بنك

المنصة أو مزود الخدمة ذات الصلة.

7 یقوم مالك المنصة، ویضمن قیام أي طرف خارجي من الغیر، بمراجعة إجراءات 
وضوابط األمان الداخلیة الخاصة بھ بانتظام لضمان أن تكون حدیثة وساریة 

ومتوافقة مع إرشادات أفضل الممارسات التنظیمیة والمعمول بھا في القطاع. یجب 
أن تشمل إجراءات وضوابط األمان الداخلیة (على سبیل المثال ال الحصر) الحمایة 

من البرامج الضارة، وقیود الشبكة، وتصحیح األجھزة والبرمجیات أو تجدیدھا، 
وقیود الوصول المادیة والوصول عن بعد، وإعدادات األجھزة الحاسوبیة، ومراقبة 

االستخدام غیر السلیم، والتوجیھ بشأن متصفحات الویب المقبولة واستخدام البرید 
اإللكتروني، بما في ذلك كیفیة تجنب اإلصابة بالبرامج الضارة.

8 یمتنع مالك المنصة، ویضمن امتناع أي مستخدم أو طرف خارجي من الغیر (حسب
االقتضاء) عن التحایل أو محاولة التحایل على إجراءات األمان أو أي من أنظمة 

تشغیل بنك المنصة المستخدمة فیما یتعلق بالقناة اإللكترونیة.

9 یجب على مالك المنصة تبلیغ بنك المنصة على الفور إذا كان لدیھ أي مخاوف بشأن
أي نشاط على منصة القناة اإللكترونیة.

10 یقوم مالك المنصة بتبلیغ بنك المنصة في أقرب وقت ممكن إذا علم بأي وصول 
فعلي أو شروع في وصول غیر مصرح بھ إلى منصة القناة اإللكترونیة أو أي 

حادث إلكتروني فعلي أو مشتبھ بھ فیما یتعلق بمنصة القناة اإللكترونیة.

المستخدمون واألطراف من الغیر 
11 یمتنع مالك المنصة، ویضمن امتناع المستخدمین وأي طرف خارجي من الغیر، عن
الوصول إلى منصة القناة اإللكترونیة إال باستخدام طرق المصادقة التي یحددھا بنك

المنصة.

12 یضمن مالك المنصة عدم مشاركة المستخدمین وأي طرف خارجي من الغیر 
لبیانات اعتماد األمان أو الوصول إلى منصة القناة اإللكترونیة (حسب االقتضاء) 

مع أي طرف إال على النحو المصرح بھ مع مزود خدمة من الغیر. باستثناء 
الحاالت التي تتم فیھا مشاركة بیانات اعتماد األمان مع مزود خدمة من الغیر، 

یضمن مالك المنصة محافظة جمیع المستخدمین وأي طرف خارجي من الغیر على
سریة بیانات اعتماد األمان (بما في ذلك كلمات المرور وأرقام التعریف الشخصیة 

ومفاتیح التشفیر وشھادات األمان) في جمیع األوقات.

13 یراجع مالك المنصة النشاط وتصریحات المستخدم فیما یتعلق بمنصة القناة 
اإللكترونیة على أساس منتظم، ما لم یكن یعلم أو یشتبھ في أن بیانات اعتماد األمان 

أو جھاز المصادقة الخاص بأي مستخدم قد فُقد أو ُسرق أو تم اختراقھ، وفي ھذه 
الحالة سوف: 

 (أ)     یجري مراجعة فوریة؛ 

 (ب)   یخطر بنك المنصة على الفور؛ و 

 (ج)    یضمن (حسب االقتضاء) إلغاء تنشیط الجھاز على الفور، وتغییر بیانات 
اعتماد األمان و/أو تعلیق المستخدم.

14 یطبق مالك المنصة عملیات معقولة تجاریاً لمنع المستخدمین وأي طرف خارجي 
من الغیر من القیام بأي ھندسة اجتماعیة أو التصرف بناًء على اتصاالت احتیالیة. 

یجب أن توجھ ھذه العملیات المستخدمین وأي طرف خارجي من الغیر، عندما یبدو 
أن االتصاالت مستلمة من مرسلین معروفین (بما في ذلك اإلدارة العلیا والموردین 

والبائعین)، لضمان التحقق من صحة ھذه االتصاالت بشكل مستقل باستخدام 
تفاصیل االتصال التي یتم الحصول علیھا من مصدر مستقل (مثل موقع إلكتروني 

عام)، قبل متابعة اإلجراء.

بیانات اعتماد األمان والمصادقة 

15 یطلب مالك المنصة من أي مستخدم یصل إلى منصة القناة اإللكترونیة: 

 (أ)     اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الوصول غیر المصرح بھ إلى منصة القناة 
اإللكترونیة وأي جھاز مستخدم للوصول إلیھ أو للمصادقة؛ و 

 (ب)   الوصول فقط إلى منصة القناة اإللكترونیة باستخدام أجھزة آمنة.

 HSBCnet

 HSBCnet مستخدمو

16 یقوم مالك المنصة على الفور بما یلي: 
 (أ )     إزالة مستخدم HSBCnet من منصة HSBCnet إذا غادر المؤسسة 

الخاصة بمالك المنصة أو لم یعد بإمكانھ الوصول إلیھ ألي سبب؛ و 

 (ب)   تعلیق وصول مستخدم HSBCnet إلى منصة HSBCnet إذا لم یكن أو 
یعد نشطاً على منصة HSBCnet لفترة طویلة أو إذا انتابھ أي قلق بشأن 

سلوك مستخدم HSBCnet المذكور.

17 یضمن مالك المنصة قیام مستخدمي HSBCnet باآلتي: 

 (أ )     تقدیم تفاصیل صحیحة وحدیثة ومكتملة وغیر مختصرة واالحتفاظ بھا كذلك 
عند طلب المجموعة؛ و 

 (ب)   عدم التسجیل من أجل الوصول إلى HSBCnet باستخدام عنوان برید 
إلكتروني مشترك أو رقم ھاتف محمول مشترك أو تحت أسماء مستخدمین 

متعددة.

بیانات اعتماد أمان HSBCnet والمصادقة 
18 یُعید مالك المنصة على الفور أي أجھزة أمان یكون قد وردھا أي عضو في 

المجموعة عند الطلب، بھدف المساعدة في أي تحقیقات یجریھا بنك المنصة في 
أجھزة األمان المذكورة.

إعادة التنشیط 
19 عند إعادة تنشیط منصة HSBCnet معلق، سیبذل بنك المنصة جھوداً معقولة 

إلعادة التصریحات والقیود األصلیة ومستخدمي HSBCnet والحسابات 
والخدمات، ما لم ینطبق أي استثناء. كما یجوز لبنك المنصة أن یضیف أیضاً 
خدمات أو منتجات أو تصریحات إضافیة إلى منصة HSBCnet خالل فترة 

التعلیق.

التعریفات
 •   الخدمات محل الوصول: تعني أي حساب و/أو منتج و/أو خدمة (بما في ذلك 

على سبیل المثال ال الحصر أي منتج أو خدمة مرتبطة بحساب) یتم الوصول 
إلیھا أو استخدامھا من خالل منصة القناة اإللكترونیة.

 •   القناة اإللكترونیة: تعني النظام المصرفي الرقمي ذي الصلة الذي توفره 
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المجموعة للوصول واالستخدام (مثل HSBCnet) وأي خدمات إضافیة 
وأدوات تقنیة. 

 •   منصة القناة اإللكترونیة: تعني القناة اإللكترونیة بقدر إعدادھا وتوفیرھا إلى 
مالك المنصة.

 •   المجموعة: تعني اتش اس بي سي ھولدینجز بي إل سي والشركات التابعة لھا 
والھیئات ذات الصلة والكیانات والمشاریع المرتبطة وأي فرع من فروعھا.

 •   HSBCnet: تعني القناة اإللكترونیة التي تمثل المنصة المصرفیة عبر 
اإلنترنت للمجموعة والتي یمكن الوصول إلیھا عبر البوابة اإللكترونیة على 
الموقع اإللكتروني: www.hsbcnet.com أو أي نقطة وصول أو وسیلة 

أخرى بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، تطبیق HSBCnet للخدمات 
المصرفیة عبر الھاتف المحمول.

 •   منصة HSBCnet: ھي منصة القناة اإللكترونیة وتعني HSBCnet بقدر 
إعدادھا وتقدیمھا إلى مالك المنصة.

 •   مستخدم HSBCnet: یعني أي مستخدم یسمح لھ مالك المنصة بالوصول إلى 
منصة HSBCnet أو استخدامھا.

 •   القانون: یعني أي تشریع محلي أو أجنبي ساري أو قانون أو الئحة أو قرار 
رسمي أو قاعدة أو حكم أو مرسوم أو قانون طوعي أو توجیھ أو نظام عقوبات 

أو أمر محكمة أو اتفاقیة بین أي عضو في المجموعة وسلطة أو اتفاقیة أو 
معاھدة بین السلطات والتي تنطبق على بنك المنصة أو أحد أعضاء المجموعة.

 •   بنك المنصة: یعني عضو في المجموعة یوفر منصة القناة اإللكترونیة إلى مالك 
المنصة.

 •   مالك المنصة: یعني أي عمیل قام بالتوقیع على اتفاقیة مع بنك المنصة للوصول 
إلى واستخدام منصة قناة إلكترونیة واحد أو أكثر.

 •   الطرف الخارجي من الغیر: یعني أي طرف آخر غیر المستخدم أو مزود خدمة 
من الغیر ینوب عن مالك المنصة فیما یتعلق بمنصة القناة اإللكترونیة و/أو 

الخدمات محل الوصول.

 •   مزود خدمة من الغیر: یعني طرفاً مسموحاً لھ بتقدیم معلومات الحساب أو 
خدمات بدء الدفع وفقاً للقانون ذي الصلة أو االلتزامات التعاقدیة الساریة على 

الحسابات المرتبطة بمنصة القناة اإللكترونیة.

 •   المستخدم: یعني أي شخص یسمح لھ مالك المنصة  بالولوج إلى منصة القناة 
اإللكترونیة أو استخدامھا نیابة عنھ والذي یمكن أن یعتمد بنك المنصة على 

صالحیتھ و/أو ھویتھ وفقاً التفاقھ مع مالك منصة القناة اإللكترونیة.



شروط دولة مصر

Document Number: CL-CC-01EG-220816-AR. HSBC Group © All rights reserved. 
EG CCs 

Page          of 1311

تعدل و/أو تكمل الشروط التالیة مستندات العالقة التي تسري على تقدیم الخدمات من قبل 
البنك إلى العمیل في جمھوریة مصر العربیة فقط ("شروط دولة مصر"). 

1  القانون الحاكم واالختصاص القضائي 

1.1   تخضع مستندات العالقة وأي التزامات غیر تعاقدیة تنشأ عنھا أو فیما یتصل بھا
وتفسر وفقاً للقوانین الساریة في جمھوریة مصر العربیة. 

1.2          ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك، فإنھما یخضعان لالختصاص القضائي 
غیر الحصري لمحاكم القاھرة. 

2  اللغة 
             یتم تقدیم مستندات العالقة باللغة اإلنجلیزیة وھي متاحة باللغة العربیة عند الطلب. 

في حالة تقدیمھا من قبل البنك، یعتد بالنسخة العربیة من مستندات العالقة. 

3  الرسوم 
                 یجوز للبنك تغییر الرسوم بتزوید العمیل بإخطار مسبق ال تقل مدتھ عن 30 

یوماً أو فوراً بموافقة العمیل. 

4  اإلفصاح التنظیمي 
 بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. صندوق برید 124، المعادي، القاھرة، 

مصر، ھو بنك منظم من قبل البنك المركزي المصري.
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یرد أدناه اإلفصاحات التي تكمل مستندات العالقة المنطبقة والمبرمة بین البنك والعمیل. تعتبر 
المستند الماثلة  ھذه مستند داعمة ویجب قراءتھا مع شروط دولة مصر وجمیع مستندات 

العالقة األخرى. یجوز تحدیث ھذه اإلفصاحات من وقت آلخر، وستتوفر أحدث نسخة على:
https://www.business.hsbc.com.eg/en-gb/eg/generic/download-centre

1 كیفیة تقدیم الشكاوى 

1.1 عند تقدیم إشعار من العمیل بأن البنك لم یقدم مستوى الخدمة الذي یتوقعھ العمیل 
أو أن العمیل یعتقد بوجود خطأً فیما یتعلق بأي حساب، یقوم البنك بالتحقیق في 

األمور المثارة في ذلك اإلشعار المرسل من العمیل، وعند االقتضاء، اتخاذ 
الخطوات الالزمة لحل ھذه المشكالت ومنع تكرارھا. 

1.2 یجب توجیھ أي إشعار مشار إلیھ في البند أعاله إلى مدیر العالقة بالبنك في 
المقام األول. إذا لم یرتض العمیل بالرد الذي تلقاه، یجوز للعمیل إرسال شكوى 
إلى البنك عبر قسم الشكاوى والمالحظات على الموقع اإللكتروني للبنك على: 

https://www.business.hsbc.com.eg/en-gb/eg/generic/contact-
us

2 الرسوم والمصروفات 
 الرسوم والمصروفات القیاسیة للبنك متاحة على: 

 https://www.business.hsbc.com.eg/en-gb/eg 

3 كشوف الحساب 
 یقدم البنك كشوف حساب توضح المدفوعات من وإلى كل حساب من خالل 
القنوات اإللكترونیة، أو إلى العنوان الموجود لدینا في سجالتنا عنك. تتحمل 

المسؤولیة عن تحدیث تفاصیل االتصال الخاصة بك لضمان أنك تتلقى الكشوف 
منا.

4 معدالت الفائدة القیاسیة 
  أسعار الفائدة القیاسیة للبنك متاحة على: 

https://www.business.hsbc.com.eg/en-gb/eg/generic/ 
standard-credit-interest-rates

5 سیاسة استخدام الحساب 
 وفقاً لتعلیمات البنك المركزي المصري، سیتم تطبیق الخطوات التالیة فیما یتعلق

باستخدام الحسابات في الدولة: 

 (أ)     في حالة عدم تنفیذ أي عملیات سحب أو إیداع أو مدفوعات أو استعالم 
عن الرصید (سواء إلكترونیاً أو غیر ذلك) (یشار إلى كل منھا بلفظ 
"نشاط على الحساب") على الحساب لمدة 12 شھراً متتالیاً، سوف 

یصنف البنك أي حساب من ھذا القبیل على أنھ خامل ("حساب خامل"). 

ال تعتبر االعتمادات الواردة إلى الحساب، أو أي نشاط ینفذه البنك على 
الحساب، مثل خصم الرسوم والتكالیف الخاصة بنا، نشاطاً على الحساب 

ولن یمنع الحساب من أن یصبح حساباً خامالً. یرجى العلم أن سیاسة 
استخدام الحساب المذكورة ال تنطبق على التسھیالت االئتمانیة أیاً كان 

نوعھا بما في ذلك بطاقات االئتمان أو أدوات االدخار مثل حسابات 
الودائع ألجل. 

 (ب)   یقوم البنك بإغالق الحساب الخامل إذا كان رصید الحساب الخامل صفراً 
لمدة عام واحد منذ تصنیفھ كحساب خامل ولم یقم العمیل بإعادة تنشیطھ 

خالل ذلك العام.

6 إخطار العمیل 
(ج)    یقوم البنك بإخطار العمیل في كل شھر من األشھر الثالثة السابقة لتاریخ 

تصنیف الحساب على أنھ حساب خامل، وعند االقتضاء، عندما یتم 
تصنیف الحساب بالفعل على أنھ حساب خامل. ستتضمن اإلخطارات 

بیان أي رسوم غیر مسددة وتفاصیل كیفیة إعادة تنشیط الحساب. 

7 حمایة حقوق العمیل 
 (د)      في حالة تصنیف الحساب على أنھ حساب خامل، یقوم البنك بما یلي: 

         •  االستمرار في الوفاء بأي شیكات مسحوبة على الحساب؛ 

          •  معالجة أي تعلیمات مقدمة في السابق؛ و 

          •  دفع أي فائدة مستحقة (محسوبة ومضافة حسب نوع الحساب وفترة 
احتساب الفائدة)، 

 لن یترتب على أي إجراءات من ھذا القبیل من قبل البنك إعادة تنشیط الحساب 
الخامل. 

 (ھـ)    في حالة كان رصید الحساب الخامل صفراً، لن یقوم البنك بخصم أي 
رسوم أو مصاریف أو تكالیف. 

8 إعادة تفعیل الحسابات الخاملة 
(و)     إلعادة تنشیط الحساب الخامل، یجب على العمیل: 

         •  تقدیم طلب كتابي إلى البنك إلعادة تنشیط الحساب؛ و 

          •  اتخاذ أي خطوات أخرى یطلبھا البنك في وقت تقدیم أي طلب إلعادة 
تنشیط الحساب على النحو الذي یبلغ بھ البنك العمیل كتابیاً من وقت 

آلخر. 

 (ز)     إذا كان للعمیل حسابات نشطة أخرى في البنك، یمكن إعادة تنشیط أي 
حسابات خاملة عن طریق االتصال بالبنك عبر فروعھ أو مراكز 

االتصال أو الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت أو أجھزة الصراف اآللي 
أو قنوات االتصال اإللكترونیة األخرى واتباع أي خطوات یطلبھا البنك 

في وقت أي طلب إلعادة تنشیط الحساب.

9 اإلفصاح التنظیمي 
 بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. صندوق برید 124، المعادي، القاھرة، 

مصر، وھو بنك منظم من قبل البنك المركزي المصري.

https://www.business.hsbc.com.eg/en-gb/eg/generic/contact-us
https://www.business.hsbc.com.eg/en-gb/eg/generic/standard-credit-interest-rates
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