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جمموعة  قبل  من   HSBC Global View توفري  يتم 
HSBC القاب�شة بيه ال �شي و�رشكاتها الفرعية املنت�رشة 
يف جميع اأنحاء العامل )حيث يت�شمن كل منها عند ا�شتخدام 
ال�رشوط  هذه  يف   ”HSBC“ و  و”لنا”  “نحن”  الكلمات 

والأحكام(. 

وت�شاهم هذه اخلدمة يف متكينك من القيام بربط وا�شتعرا�ض 
دولة  اأية  يف  فقط  ا�شتعرا�شها  اأو   HSBC لدى  ح�شاباتك 
 HSBC موقع  اإلى  الدخول  عند  النرتنت  عرب  العامل  من 
امليزة  هذه  يدعم  متحرك  هاتف  اأي  با�شتخدام  اللكرتوين 
وذلك عن طريق اخلدمات HSBC امل�رشفية ال�شخ�شية عرب 
النرتنت يف تلك الدولة مع ح�شاباتك املوجودة والتي ميكن 
ال�شخ�شية  امل�رشفية   HSBC خدمات  عرب  اإليها  الو�شول 
يف اأية دولة اأخرى اإل اأن هذه اخلدمة غري متوفرة يف كافة 
البلدان ول ميكن الو�شول اإليها عرب اأجهزة الهاتف املتحركة 
والأحكام  ال�رشوط  هذه  قراءة  يرجى  لذا  الدول.  كافة  يف 
وربط  اخلدمة  با�شتخدام  البدء  قبل  والأحكام”(  )“ال�رشوط 

ح�شاباتك.

 اأ . ا�ستخدام اخلدمة

1. املعلومات التي تقدمها. توافق على اأنه يجوز لنا ا�شتخدام اأية 
معلومات تقدمها اإلينا اأو موجودة لدينا متعلقة بك )�شواًء كانت 
متعلقة باخلدمة اأو غري ذلك( على النحو املطلوب لتوفري اخلدمة 

اإليك فقط.

2. الو�شول للح�شاب. توافق على اأنه ميكن للموظفني واملنظمني 
ومزودي اخلدمة من الغري واملدققني احل�شابيني وامل�شت�شارين 
القانونيني والوكالء الآخرين لدينا الو�شول اإلى معلوماتك على 
النحو املطلوب لتوفري اخلدمة والتحقيق يف ال�شكاوى واللتزام 

بالقوانني والأنظمة واللوائح املعمول بها.

فاإنه  اخلدمة  ا�شتخدام  عند   .HSBC لدى  ح�شاباتك   .3
لدى  ح�شاباتك  وربط  الو�شول  ميكننا  اأنه  على  توافق 
HSBC املوجودة يف اأية دولة يف العامل من خالل و�شلها 
وربطها نيابة عنك مبواقع HSBC الإلكرتونية التي قمت 
بح�شابك  املتعلقة  املعلومات  على  للح�شول  بتخ�شي�شها 
)اأينما  خمدماتنا  على  املعلومات  وحفظ  ا�شتخدام  وكذلك 
تواجدت يف اأي مكان بالعامل( لغر�ض توفري اخلدمة، وعليه 
بالتحديد  الغر�ض  لهذا  عنك  كوكالء  مبوجبه  تعيننا  فاإنك 

اأنك املالك القانوين للح�شاب )للح�شابات( التي  وتوؤكد على 
خ�ش�شتها واأنك تتمتع بال�شالحية ل�شتخدام هذه اخلدمة.

4. تعليمات اخلدمة. توافق على اللتزام باأية تعليمات نعلمك 
بها يف اأي وقت ب�شاأن ا�شتخدام اخلدمة اأو اأمن اخلدمة ولن 
ت�شجيل  معلومات  اأو  ال�رش  )كلمات(  كلمة  لطلب  بك  نت�شل 
غري  لأغرا�ض  اخلدمة  ا�شتخدام  عدم  على  وتوافق  الدخول 

قانونية.

5. حقوقنا يف اخلدمة. تقر وتوافق على اأن HSBC ليه كافة 
موقعنا  على  املعرو�شة  واملحتويات  اخلدمة  يف  احلقوق 
با�شتخدام  لك  وي�شمح  الإلكرتونية(  )مواقعنا  الإلكرتوين 
يجوز  ل  بــينما  فــقط،  الــخدمة  لأغــرا�ض  املحتويات  هذه 
لك ن�شخ اأو اإعادة ن�شخ اأو توزيع اأو اإن�شاء اأعمال م�شتقة من 
هذه املحتويات، كما توافق اأي�شًا على عدم القيام بالهند�شة 
العك�شية اأو التجميع العك�شي لأي من تقنياتنا مبا يف ذلك، 
اأجزاء �شغرية من �شيفرات  اأية  الذكر ل احل�رش،  على �شبيل 

اجلافا املرافقة لهذه اخلدمة.

6. ال�شلطات ال�رشيبية و/اأو التنظيمية. تقر اأنه عند ا�شتخدامك 
 HSBC لدى  )ح�شاباتك(  ح�شابك  وا�شتعرا�ض  ربط  خلدمة 
مع  الأولى”(  )“الدولة  العامل  يف  دولة  اأية  يف  املوجودة 
يف  اأخرى  دولة  اأي  يف   HSBC لدى  )ح�شاباتك(  ح�شابك 
العامل فاإن هذا يعني باأن ال�شلطات ال�رشيبية و/اأو التنظيمية 
يف هذه الدولة الأخرى من العامل التي يوجد فيها ح�شابك 
)ح�شاباتك( لديها احلق يف الو�شول اإلى املعلومات املتعلقة 
)ح�شاباتك(  بح�شابك  املرتبطة   HSBC لدى  بح�شابك 
املوجود يف الدولة الأولى والعك�ض بالعك�ض وذلك مبقت�شى 
القانون، وقد ترغب يف احل�شول على امل�شاعدة بهذا ال�شاأن 

من امل�شت�شارين ال�رشيبيني والقانونيني لديك.

 ب . اأمن اخلدمة

تعترب الأحكام التالية مل�شلحة ولتحقيق الأمن لكافة م�شتخدمي 
اخلدمة.

املعلومات  توفري  على  توافق  الدقيقة.  التعليمات  توفري   .1
ال�شحيحة والدقيقة والكاملة املتعلقة بك على النحو املطلوب 
لربط ح�شابك )ح�شاباتك(. كما توافق اأي�شًا على اإبقاء معلومات 

ح�شابك حمدثة ودقيقة يف كافة الأوقات.



2. احلفاظ على كلمة )كلمات( ال�رش اآمنة. �شتكون م�شوؤوًل عن 
احلفاظ على �رشية كلمة )كلمات( ال�رش لديك والتفا�شيل الأمنية 
الأخرى املتعلقة باخلدمة حيث يتحتم عليك عدم الإف�شاح عنها 
لأي �شخ�ض كان اإل يف احلالت التي تكون مطلوبة ل�شتخدام 
اخلدمة. لذا، فاإنه يتعني عليك اإخطارنا على الفور باأي ا�شتخدام 
غري م�رشح به لكلمتك )كلماتك( ال�رشية اأو اأي انتهاك اأمني اآخر. 
وبا�شتثناء ما هو مطلوب مبوجب القوانني اأو الأنظمة اأو اللوائح 
الأخرى املعمول بها فاإننا لن نكون م�شوؤولني عن تعوي�ض اأية 
اآخر لكلمتك  اأي �شخ�ض  خ�شارة قد تتكبدها نتيجة ل�شتخدام 
)كلماتك( ال�رشية فيما يتعلق باخلدمة. كما ينبغي عليك عدم 
ا�شتخدام اأية كلمة )كلمات( �رشية ل�شخ�ض اآخر يف اأي وقت من 

الأوقات.

 ج . الإلغاء والإيقاف والتغيريات

وقت من خالل  اأي  اخلدمة يف  اإلغاء  اخلدمة. ميكنك  اإلغاء   .1
اإخطارنا بذلك مبوجب اإ�شعار. وعند ا�شتالم طلبك باإلغاء اخلدمة 
ف�شيتم اإيقاف ربط ح�شابك )ح�شاباتك(. كما ميكنك الطلب يف اأي 
وقت حذف ح�شاب اأو اأكرث من ح�شاباتك من اخلدمة و�شيتم اإلغاء 

اخلدمة يف حال اإزالة كافة ح�شاباتك املربوطة من اخلدمة.

2. وقف اخلدمة. نحتفظ بحق وقف اخلدمة ب�شكل موؤقت اأو دائم 
يف اأي وقت من الأوقات مبوجب اإ�شعار اأو بدونه يف حال قيامك 
بانتهاك اأي من هذه ال�رشوط اأو �رشوط اأية اتفاقية اأخرى مربمة 
اأو يف حال  املوؤهلة  التزامك باملعايري  اأو يف حال عدم  معنا 
وجود انتهاك حمتمل لأمن اخلدمة اأو احتياجنا لتنفيذ اأعمال 
�شيانة اأو اعتربنا لأ�شباب جتارية اأو قانونية اأو تنظيمية يف اأي 

وقت باأن توفري اخلدمة مل يعد جمديًا.

3. التغيــريات الطارئة على اخلدمة وعلى هذه ال�رشوط. ميكننا 
لأ�شباب  وذلك  وقت  اأي  يف  ال�رشوط  هذه  و/اأو  اخلدمة  تـغيري 
ح�شب  بذلك  اإ�شعار  تقدمي  خالل  من  اخلدمة  تـح�شني  اأو  فنية 
اأي�شًا  اأو اللوائح املعمول بها كما ميكننا  اأو الأنـظمة  القانون 
اإ�شعار بذلك  اإر�شال  فر�ض ر�شوم ل�شـتخدام اخلدمة من خالل 
اإليك ح�شب الـقوانني اأو الأنـظمـة اأو اللوائح املعمول بها. ويف 
حال عدم موافقتك على هذه الـتغيريات التي اأجريناها )مبا يف 
ذلك يف حال فر�شنا للر�شوم( فـعندئذ يـمكننا اإيقاف ا�شتخدام 
اخلدمة قبل اإجراء التغيريات وتوافق على اأنـنا لن نكون مطالبني 
جتاهك اأو اأي طرف اآخر عن اأية تغيريات تطراأ على اخلدمة اأو 

اأي اإيقاف لها.

د .  تــحــويــل الأمــــــوال

بالن�شبة للتحويالت التي تنطوي على العمالت املعتمدة ف�شيتم 
تنفيذها “ب�شكل فوري” و�شتكون معدلت ال�رشف املعرو�شة 
على �شفحات ا�شتعرا�ض وتاأكيد التفا�شيل دائمًا وفقًا ملعدلت 

ال�رشف املطبقة فعليًا. 

اأو  معتمدة  غري  عمالت  اأي  على  تنطوي  التي  التحويالت  اأما 
ف�شيتم  واأخرى غري معتمدة،  اإجراءها بني عمالت معتمدة  مت 
تنفيذها “ب�شكل مبا�رش”، و�شتكون معدلت ال�رشف، املعرو�شة 
معدلت  جمرد  التفا�شيل،  وتاأكيد  ا�شتعرا�ض  �شفحات  على 
اإر�شادية حيث قد تكون خمتلفة عن معدل ال�رشف املطبق فعليًا. 

العمالت املعتمدة لأغرا�ض هذه الفقرة هي الدرهم الإماراتي 
والدولر الأ�شرتايل والدينار البحريني والدولر الكندي والفرنك 
واليورو  الدمناركي  والكرونا  الت�شيكي  والكرونا  ال�شوي�رشي 
واجلنيه الإ�شرتليني ودولر هونغ كونغ والني الياباين والدينار 
الكويتي، و باتاكا ماكاو، والبيزو املك�شيكي والكرونا الرنويجي 
ال�شعودي  والريال  الرو�شي  والروبل  النيوزيالندي  والدولر 
ال�شلوفاكي  ال�شنغافوري والكرونا  والكرونا ال�شويدي والدولر 
والباخت التايالندي واللرية الرتكية والدولر الأمريكي وراند 
جنوب اأفريقيا. وهذه الخت�شارات هي اخت�شار اأ�شماء العمالت 
القيا�شية امل�شتخدمة من قبل املنظمة الدولية للمعايري )الإيزو( 

.)www.iso.org(

هـ : ل �سمانات اأو حدود مل�سوؤوليتنا والتعوي�ض

1. ل �شمانات. �شنتخذ كافة �شبل العناية املعقولة للتاأكد من 
للخدمة  ا�شتخدامك  اأثناء  اإليك  تقدميها  يتم  مـعلـومات  اأية  اأن 
اأنظمتنا  يف  املت�شمنة  املعلومات  وتعك�ض  ودقيقة  �شحيحة 
اآخر،  اأو يف حال توفري املعلومات من قبل طرف  احلا�شوبية. 
فاإنها �شتعك�ض املعلومات التي نتلقاها من ذلك الطرف بدقة. 
ونتيجة لطبيعـة الـخدمـة والـظروف اخلارجة عن نطاق �شيطرتنا 
م�شوؤوليتك  على  اخلدمة  ا�شتخدام  على  توافق  فاإنك  املعقولة 
اخلا�شة، و�شيتم توفري اخلدمة كما هي وعند توفرها ول ن�شمن 
اأو  الوقت املالئم  تقدم يف  اأن  اأو  الـخدمة م�شتمرة  تـكون  باأن 
ح�شب  به  م�شموح  حد  اأق�شى  واإلى  الأخطاء  من  خايل  ب�شكل 
اللوائح املعمول بها. كما �شيتم توفري  اأو  الأنظمة  اأو  القوانني 
اخلدمـة دون تقدمي �شمانات من اأي نوع �شواًء كانت �رشيحة اأو 
�شمنية مبا يف ذلــك، على �شبيل الذكر ل احل�رش، اأية �شمانات 



ب�شالحية العر�ض يف ال�شوق اأو مالئمة لغر�ض حمدد.

اأق�شى حد م�شموح به ح�شب  اإلى  2. حدود م�شوؤوليتنا. توافق 
القوانني اأو الأنظمة اأو اللوائح املعمول بها على اأننا لن نكون 
م�شوؤولني عن اأي مطالبة باأية خ�شائر اأو اأ�رشار حتذيرية غري 
مبا�رشة اأو عار�شة اأو خا�شة اأو تابعة مبا يف ذلك، على �شبيل 
الذكر ل احل�رش، خ�شارة الأرباح اأو فقدان ال�شمعة اأو ال�شتخدام 
اأو البيانات اأو اأية خ�شائر اأخرى غري ملمو�شة حتى يف حال مت 
اإعالمنا باإمكانية وقوع هذه اخل�شائر نتيجة لـ:  )1( ا�شتخدام اأو 
عدم اإمكانية ا�شتخدام اخلدمة اأو )2( الو�شول غري امل�رشح به 
للخدمة اأو )3( ت�رشيحات اأو ت�رشف اأي �شخ�ض ما اأثناء توفري 

اخلدمة اأو )4( اأية م�شاألة متعلقة باخلدمة.

لدينا  التعوي�ض. توافق على تعوي�شنا مع مزودي اخلدمة   .3
ب�شكل كامل مقابل اأية مطالبات وم�شوؤوليات واأ�رشار وخ�شائر 
ل  الذكر  �شبيل  ذلك  )مبا يف  الغري  قبل  وتكاليف من  ونفقات 
احل�رش، الر�شوم القانونية( الناجتة اأو النا�شئة عن اأي انتهاك 
ارتكبته لهذه ال�رشوط اأو ملخالفتك حقوق امللكية الفكرية لدينا.

و . ال�رشوط الأخرى املطبقة

)“ال�رشوط  اتفاقية  اأية  �رشوط  على  ال�رشوط  هذه  توؤثر  ل 
ت�شغيل  اأو  ا�شتخدام  ب�شاأن  عليك  تطبق  قد  التي  الأخرى”( 
بـخ�شو�ض  النـرتنت  عرب  ال�شخ�شية  امل�رشفية  اخلدمات 
�رشيان  بكامل  الأخرى  ال�رشوط  وتبقى  )ح�شاباتك(  ح�شابك 
الـمفعــول والنفاذ. ويف حال تعار�ض هذه ال�رشوط مع ال�رشوط 
فيه  تـتعلق  الذي  احلد  اإلى  ت�شود  ال�رشوط  هذه  فاإن  الأخرى 
والأنــظمة  بالـقـوانني  والتزامـها  باخلدمة  التحديد  وجه  على 
والــلوائح املعمول بها واإلى حد اأي من هذه التعار�شات. كما 
اأية تعامالت مبوجب �رشوط  يتحتم عليك المتناع عن اإجراء 
ذلك  )مبا يف  بها  املعمول  والقرارات  للمرا�شيم  اأخرى مغايرة 
يف حال كنت اأمريكي اجلن�شية، مرا�شيم وقرارات مكتب رقابة 

الأ�شول اخلارجية(.

 ز . متفرقات

1. اخلدمة هي خدمة �شخ�شية من اأجلك ول ميكنك التنازل عنها 
لأي �شخ�ض اآخر كما توافق على عدم القيام باأي ا�شتخدام جتاري 

لها.

كافة  فاإن  ال�رشوط،  هذه  يف  ذلك  خالف  ذكر  يتم  مل  وما   .2
الإ�شعارات التي نقدمها لك ينبغي اأن تكون خطية ويجوز تقدميها 
عن طريق الربيد الإلكرتوين على ذات الأ�شا�ض )وتخ�شع لذات 
ال�رشوط( كما ال�رشوط الأخرى. واإ�شافة لذلك ما مل يكن حمظوراً 
ح�شب القوانني اأو الأنظمة اأو اللوائح املعمول بها، فاإنه يجوز لنا 
تقدمي الإ�شعارات اإليك عرب ر�شالة نبثها من خالل اخلدمة اأو من 

خالل اخلدمات امل�رشفية ال�شخ�شية عرب النرتنت.

الربيد  تقدميه عن طريق  يتم  اإ�شعار  اأي  التعامل مع  �شيتم   .3
الإلكرتوين اأو نقوم ببثه عرب اخلدمة اأو عرب اخلدمات امل�رشفية 
ال�شخ�شية عرب النرتنت حتت البند )و1( على اأنه م�شتلم بعد 24 

�شاعة من اإر�شاله.

4. لن يوؤثر اأي ت�شاهل من قبلنا بخ�شو�ض هذه ال�رشوط يف اأي 
فرتة من الفرتات على حقنا يف فر�ض هذه ال�رشوط ب�شكل �شارم 

يف اأي وقت.

5. يف حال كان اأي �رشط من هذه ال�رشوط غري قابل للتطبيق 
فعندها ينبغي تف�شري هذا احلكم اإلى اأقرب حد ممكن على اأنه 
بكامل  الأخرى  الأحكام  كافة  بقاء  مع  الأطراف  نية  يعك�ض 

�رشيان املفعول والنفاذ.

6. ت�شكل هذه ال�رشوط جممل التفاهم بينك وبيننا حول اخلدمة.

7. تخ�شع هذه ال�رشوط لقوانني يف الخت�شا�ض الق�شائي اأو 
الدولة التي يوجد فيها ح�شابك )ح�شاباتك( من HSBC حيث 
تقوم با�شتخدامك الأول للخدمة لربط ذلك احل�شاب )احل�شابات( 
اإلى احل�شاب )احل�شابات( املوجودة يف دولة اأخرى اأو اخت�شا�ض 
ق�شائي اآخر واإلى احلد امل�شموح به مبوجب القانون فاإنك توافق 
ذلك  يف  للمحاكم  ح�رشي  الغري  الق�شائي  الخت�شا�ض  على 

الخت�شا�ض الق�شائي اأو تلك الدولة.

ح . قبول هذه ال�رشوط

عند و�شع عالمة �شح يف املربع اأدناه فاإنك توؤكد على:

1. اأنك بلغت �شن الثامنة ع�رشة من العمر اأو فما فوق )اأو اأي عمر 
اآخر ح�شب املطلوب وفقًا للقوانني اأو الأنظمة اأو اللوائح املطبقة 

عليك لإبرام العقد( و

2. توافق على هذه ال�رشوط. ويف حال عدم موافقتك على كافة 
هذه ال�رشوط فاإنك لن تكون قادراً على ا�شتخدام اخلدمة.


