
مختلف  القرارات  بصياغة  الخاصة  اإلرشادية  المالحظات  توضح 
لك  يتسنى  حتى  سي  بي  إس  إتش  بنك  يطلبها  التي  الصالحيات 
باالقتران  الدليل  يجب قراءة هذا  االستفادة من منتجاتنا وخدماتنا. 
المساهمين والمتاح   / المقترح من أعضاء مجلس اإلدارة  القرار  مع 

على الرابط:
https://www.business.hsbc.ae/en-gb/ae/generic/

.download-centre
إلى  أو  إليك  بي سي  إس  إتش  من  الدليل مشورة  هذا  يشكل  ال 
مسؤوليك أو أي شخص آخر. وعلى وجه التحديد، ال تضع صياغة هذا 
التأسيسية. ال  واردة في مستنداتك  أحكام  أي  االعتبار  الدليل في 
الواردة أدناه، أو  يقدم إتش إس بي سي أي تعهد بنفاذ القرارات 
امتثالها ألي قوانين أو لوائح سارية أو أي قيود أخرى تنطبق عليك 
أو على مسؤوليك أو أي شخص آخر، وال أنها تحقق غرض الشركة 

الذي قد تسعى إلى تحقيقه.
بصالحيات  تتمتع  أن  الحسابات  فتح  معامالت  جميع  تتطلب   .1
الدفع.  تعيين حدود  الحسابات دون  وإدارة وإغالق  لفتح  صريحة 
بالنسبة ألي معامالت دفع ُتنفذ عبر قنوات إتش إس بي سي 
ترغب  دفع  حدود  أي  تعيين  عن  المسؤولية  تتحمل  اإللكترونية، 
في وضعها وفقًا لسياساتك الداخلية. ال يمتلك البنك أي سيطرة 
أو رؤية بشأن حدود الدفع التي قد ترغب في تعيينها لحسابك. 
تعمل القنوات اإللكترونية للبنوك على أساس نموذج المعالجة 
المباشرة )بمعنى أن البنك يعالج التعليمات الواردة دون التحقق 
من سلطة أي مستخدم معين(. لتعيين حدود الدفع يدويًا، على 
عليك  يتعين  الشيكات،  أو  اإللكترونية  للحواالت  المثال،  سبيل 

تقديم بطاقات التوقيع مع حدود الدفع إلى البنك.
أي  إلدارة  االتفاقيات  إلبرام  صريحة  صالحيات  بتقديم  تلتزم   .2
اإللكترونية  القنوات  استخدام  ذلك  في  )بما  بنكية  حسابات 

للبنك( والتسهيالت المصرفية وأي خدمات بنكية أخرى.
تعد هذه الفقرة مهمة إذا كنت ترغب في قيام طرف ثالث بإدارة   .3
حسابك. إذا كان حسابك مرتبطًا بملف تعريف رئيسي، فسيكون 
بإمكانهم إدارة الحساب وتشغيله نيابة عنك دون قيود أو رجوع 
آخر إليك. يتضمن ذلك أيضًا القدرة على تعديل أي خدمات على 
حسابك عبر HSBCnet، مثل: تعديل هيكل السيولة أو الخدمات 

المصرفية األخرى التي تشترك فيها.
تعيين  سلطة  عنك  نيابة  بالتوقيع  المفوض  الفقرة  تلك  تمنح   .4
األجنبي  الصرف  معامالت  بخصوص  البنك  مع  للتعامل  األفراد 
بما  المختلفة  االتصال  قنوات  باستخدام  الشركة  تجريها  التي 
في ذلك عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو أي منصة أخرى عبر 

اإلنترنت.
إبرام  سلطة  عنك  نيابة  بالتوقيع  المفوض  الفقرة  تلك  تمنح   .5

مستندات السيولة مع البنك.
تغطي تلك الفقرة القدرة على توقيع جميع المستندات المتعلقة   .6
وطلبات  التسهيالت  عرض  خطابات  ذلك  في  )بما  بالتسهيالت 
الضمان والقروض ألجل( وأي تعديالت عليها. كما تغطي الفقرة 

طلبات السحب من التسهيالت.

تمنح تلك الفقرة المفوض بالتوقيع نيابة عنك سلطة إنشاء رهن   .7
أنواع  توفير  في  تنظر  كنت  إذا  قروضك.  لضمان  أصولك  على 
معينة من الضمان، فاذكرها هنا )مع مالحظة أنك سوف تقتصر 
على تقديم تلك األنواع من الضمان المدرجة في القرار إلى البنك 

إن قمت بذلك(.

عنك  نيابة  بالتوقيع  المفوض  صالحيات  الفقرة  تلك  تغطي   .8
إذا  ثالث.  طرف  أي  قروض  لضمان  أصولك  على  رهن  إلنشاء 
ثالث آخر« غير مذكورة، فلن نتمكن من  كانت عبارة »أي طرف 
تحديد صالحيات المفوض بالتوقيع التابع لك لتقديم حق ضمان 
لقروض أي طرف ثالث - إذا كنت تنظر في توفير أنواع معينة من 

الضمان، فاذكرها هنا.

تفوض تلك الفقرة المفوض بالتوقيع نيابة عنك لتعيين مفوضين   .9
بملف  حساباتك  ربط  أو  يدويًا،  حساباتك  إلدارة  آخرين  بالتوقيع 

تعريف رئيسي.

لضمان  مطلوبة  الباطن  من  والتفويض  التفويض  سلطة  تكون   .10
وجود سلسلة غير منقطعة للسلطة تسمح للمستخدمين بتقديم 
األمر  ذلك  يعد  اإللكترونية.  المصرفية  القنوات  عبر  التعليمات 
لديه  األولي  النظام  مسؤول  ألن  الخصوص  وجه  على  ضروريًا 
سيطرة تامة على تعيين المستخدمين ومسؤولي النظام اآلخرين 
اتفاقية  على  يوقع  الذي  الشخص  قام  إذا  أيضًا،  الدفع.  وحدود 
النظام  مسؤول  ليكون  آخر  شخص  بتعيين  اإللكترونية  الشروط 
الباطن  من  التفويض  يكون  أيضًا.  تفويضًا  ذلك  يكون  األولى، 
مسؤولي  تعيين  يستطيع  األولي  النظام  مسؤول  ألن  مطلوبًا 
القدرة على تعيين  الذين يكون لديهم بعد ذلك  النظام اآلخرين 
بنفس  عنك.  نيابة   HSBCnet على  والمعامالت  المستخدمين 
ال  للدفع،  حدودًا  سي  بي  إس  إتش  بها  يضع  ال  التي  الطريقة 
يتحكم إتش إس بي سي في إعدادات المستخدمين ألن مسؤول 

النظام األولي / مسؤول النظام يقوم بذلك نيابًة عنك.

تعد تلك الفقرة ضرورية فقط إذا أبرمت الشركة مستند معاملة   .11
يتضمن اتفاقية تحكيم.

مالحظات إضافية:

يرجى العلم أن قرارات مجلس اإلدارة الخاصة والمنفصلة ستكون   .1
مطلوبة للمنتجات غير المشمولة في تسهيالت اإلقراض )على 
مع  متوافقة  منتجات  وأي  المشتقة(  المنتجات  المثال،  سبيل 
أحكام الشريعة اإلسالمية. يرجى االتصال بمدير العالقات الخاص 

بك للحصول على المزيد من المعلومات.

الذين  الشركة  ممثلي  قبل  القرار من  على هذا  التوقيع  يشترط   .2
التأسيسية. يجب  التوقيع عليه وفقًا لمستنداتك  لديهم سلطة 
أن يكون البنك قادرًا على التحقق من تلك السلطة من واقع تلك 

المستندات التأسيسية.

لدى  التصديق   / التوثيق  متطلبات  حول  تفاصيل  على  للحصول   .3
إتش إس بي سي، يرجى االتصال بالممثل الخاص بك.

 المالحظات اإلرشادية الخاصة بصياغة القرارات
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