اتفاقية خدمات رئيسية

1

.مستندات العالقة

.1

1تحكم مستندات العالقة تقديم الخدمات .في حالة وجود أي تعارض بين
مستندات العالقة ،ينطبق ترتيب األولوية على النحو التالي:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)

شروط الدولة المطبقة؛
المستندات المساندة المطبقة ؛
أي مرفق ذي صلة؛
أي ملحق ذي صلة؛
أي جدول خدمات ذي صلة؛ و
الشروط.

.2

1في حالة وجود أي تعارض بين أي من شروط مستندات العالقة التي
ً
وفقا للبند  ،1-1يسود الشرط الذي ينطبق
تتساوى في ترتيب األولوية
على خدمة معينة فيما يتعلق بتقديم تلك الخدمة من قبل البنك
للعميل.

.3

1تحتوي مستندات العالقة على االتفاقية الكاملة بين الطرفين فيما
يتعلق بالمعامالت المنصوص عليها في مستندات العالقة وتحل محل
جميع االتفاقيات السابقة بين الطرفين فيما يتعلق بالخدمات ويؤكد
كل طرف أنه بالموافقة على شروط مستندات العالقة فإنه لم يعتمد
على أي ضمانات أو تعهدات أو عقود ضمانات صريحة أو ضمنية أو
أي مساعدة أخرى مقدمة من الطرف اآلخر أو نيابة عنه ما لم ينص
على ذلك في مستندات العالقة .يتنازل كل طرف عن جميع الحقوق
والتعويضات التي قد تكون ،باستثناء هذه الفقرة  ،1-3متاحة له بأي
طريقة أخرى فيما يتعلق بتلك التعهدات أو الضمانات أو عقد الضمان
أو التأكيدات األخرى الصريحة أو الضمنية .ال شيء في هذا البند 1-3
يحد أو يستبعد أي مسؤولية عن االحتيال.

.4

1في مستندات العالقة ،تشمل اإلشارات إلى المفرد الجمع والعكس
صحيح .تم تضمين عناوين البنود لسهولة الرجوع إليها فقط وال تؤثر
على التفسير .ما لم يرد تعريف بخالف ذلك في مستند العالقة ،يكون
ألي مصطلح معرف في مستندات العالقة المعنى المعطى له في
الشروط .كل إشارة إلى أي مستند أو اتفاقية (سواء الكترونية أو ورقية)
هي إشارة إلى ذلك المستند أو االتفاقية بصيغتها المعدلة أو المعاد
صياغتها من حين آلخر.

2

.الصالحية

.1

2يقدم العميل أو أي طرف مفوض حسب األصول من قبل العميل
للتصرف بالنيابة عنه ،للبنك المستندات التي تحدد األشخاص
ً
مفوضا لالعتماد على أي من المستندات
المفوضين .يكون البنك
ً
إلكترونيا ،والتي تكون مقبولة من
المقدمة بأي وسيلة ،بما في ذلك
قبل البنك.

.2

2مع مراعاة أي قيود مكتوبة يتلقاها البنك ويقبلها ،يؤكد العميل أن كل
شخص مفوض مصرح له القيام بما يلي:

.3

2يؤكد العميل أن كل شخص مفوض مصرح بالتصرف على النحو المبين
ً
ً
كتابيا ،بالشكل
إخطارا
في البندين ( 2-2أ) و( 2-2ب) حتى يتلقى البنك
والمضمون المقبولين للبنك ،بأي تغيير يتم إجراؤه على الشخص
ً
وفقا لهذا البند ،وأن
المفوض أو أي شخص تم تفويض الصالحيات له
ً
وفقا لذلك.
يكون قد أتيح للبنك فرصة معقولة للتصرف

3

.االتصاالت والتعليمات وإجراءات األمان

.1

3يمتثل الطرفان إلجراءات األمان .يتبع العميل إجراءات األمان عند
الوصول إلى قنوات االتصال التي يوفرها البنك وعند إصدار التعليمات
أو االتصاالت عبر هذه القنوات .يتبع البنك إجراءات األمان عند تلقي
هذه التعليمات أو االتصاالت للتحقق من سريانها.

.2

3ال يلتزم البنك بالقيام بأي شيء خارج إجراءات األمان لتحديد صالحية أو
هوية أي شخص يرسل تعليمات أو اتصاالت نيابة عن العميل واالعتماد
مسؤوال عن األخطاء أو اإلغفاالت التي يرتكبها
عليها .ال يكون البنك
ً
بناء
العميل أو تكرار أي تعليمات من قبل العميل ويجوز له التصرف ً
على أي تعليمات بالرجوع إلى رقم التعريف المصرفي أو رقم الحساب
فقط حتى لو تم تقديم اسم البنك أو الحساب .يجوز للبنك االعتماد
على رسالة سويفت مصدقة صادرة إلى البنك باسم العميل (أو كيان
مفوض من قبل العميل إلصدار رسائل سويفت نيابة عنه) على أنها
صادرة عن شخص مفوض.

.3

3إذا شك البنك في قانونية التعليمات أو مصدرها أو تفويضها ،فإنه
يتخذ الخطوات التي يراها مناسبة للتحقيق في األمر .إذا نتج عن هذا
التحقيق أو إذا كان من المحتمل ،حسب تقدير البنك ،أن يؤدي إلى
رفض التعليمات أو تنفيذها خارج تاريخ القيمة الساري أو أي فترة زمنية
ً
عمليا
أخرى متفق عليها ،سيخطر البنك العميل في أقرب وقت ممكن
ً
محظورا عليه القيام بذلك بموجب أي قانون أو الئحة
شريطة أال يكون
أو أمر أو سلطة.

.4

3يبذل البنك جهوده المعقولة لالمتثال ألي طلب يقدمه العميل لتغيير
التعليمات أو إلغائها ،ويكون العميل ،بناء على قيام البنك ببذل هذه
مسؤوال عن أي خسائر تتعلق بهذه التعليمات.
الجهود،
ً

.5

مسؤوال عن دقة واكتمال وصحة إرسال تعليماته وضمان
3يكون العميل
ً
تحقيقها للغرض المقصود للعميل ،بما في ذلك عندما يطلب العميل
مسؤوال
من البنك إحالة المعلومات إلى طرف خارجي .ال يكون البنك
ً
أمام العميل عندما يختار البنك االمتثال لهذا الطلب ويجب على العميل
اتخاذ خطوات معقولة لضمان أن طلبه ال يؤدي إلى أي مطالبة ضد
ً
يدويا (أي تعليمات لم تقدم من
البنك .إذا قبل البنك تعليمات صادرة
خالل قنوات االتصال اإللكترونية التي يوفرها البنك ،باستثناء ،على
عندئذ ،وشريطة
ٍ
سبيل المثال ،عبر الهاتف أو الفاكس أو التسليم باليد)،
ً
مسؤوال
وفقا إلجراءات األمان السارية ،يكون العميل
أن يتصرف البنك
ً
عن أي خسائر متعلقة بذلك.

.6

وعمال بها ،إذا
3مع عدم اإلخالل باألحكام السابقة الواردة في البند 3
ً
بناء على تعليمات يدعي العميل أنها غير مصرح بها ،يكون
تصرف البنك ً
البنك
بناء على هذه التعليمات فقط إذا:
ً
مسؤوال عن التصرف ً

(أ) أداء جميع األعمال القانونية نيابة عن العميل فيما يتعلق بأي
حساب أو خدمة ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،فتح
وإغالق وتشغيل الحسابات وتوقيع أي اتفاقيات (بما في ذلك
اتفاقيات التسهيالت) أو إقرارات أو مستندات أخرى تتعلق بأي
حسابات أو خدمات وإبرام أي كفاالت أو تعويضات أو تعهدات
أخرى للبنك؛ و
(ب) تفويض صالحياته ألداء األعمال إلى أي شخص مشار إليه في أي
ً
إلكترونيا ،والتي
مستند يقدم إلى البنك بأي وسيلة ،بما في ذلك
تكون مقبولة من قبل البنك.

(أ) لم يتمكن البنك من إثبات أنه تصرف وفقا إلجراءات األمان ،أو
ً
وفقا إلجراءات األمان ،لكن يمكن للعميل
(ب) أثبت البنك أنه تصرف
إثبات أن التعليمات غير المصرح بها لم تكن ناشئة بسبب شخص
( )1مكلف في أي وقت بالتصرف نيابة عن العميل فيما يتعلق
بالتعليمات أو إجراءات األمان السارية أو ( )2حاز على حق الوصول
إلى مباني العميل أو المعدات أو األنظمة أو مرافق اإلرسال أو
( )3حاز على المعلومات (مثل الرموز وكلمات المرور) التي سهلت
خرق إجراءات األمان من مصدر يتحكم فيه العميل.
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ما لم يتم استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب)
من هذا البند ،يحق للبنك إنفاذ أو االحتفاظ بالمدفوعات من العميل
فيما يتعلق بهذه التعليمات.
.7

3في بعض الحاالت ،يجوز مراقبة االتصاالت (بما في ذلك البريد
اإللكتروني والبريد الصوتي والرسائل النصية القصيرة والمكالمات
الهاتفية واستخدام الموقع اإللكتروني) وكذلك المراسالت الورقية
التي يتلقاها أي من الطرفين مثل المغلفات أو الطرود أو تسجيلها
أو فحصها (حسب االقتضاء) باستخدام أجهزة المراقبة أو غيرها من
الوسائل التقنية أو المادية .يجوز تنفيذ هذه المراقبة عند الضرورة بقدر
ما هو مطلوب أو مسموح به ولألغراض المسموح بها بموجب أي
قانون أو الئحة أو أمر أو سلطة سارية من حين آلخر ،بما في ذلك ،على
سبيل المثال ال الحصر ،تسجيل أدلة المعامالت التجارية ولضمان االمتثال
للسياسات واإلجراءات الخاصة بكل طرف .مع مراعاة أي قوانين ولوائح
سارية ،يجوز تسجيل جميع المحادثات الهاتفية من قبل أو بالنيابة عن أي
طرف دون سابق إنذار .تعتبر هذه السجالت أو التسجيالت وستظل
مملوكة بشكل منفرد من قبل الطرف الذي أعدها ويجوز ألي طرف
تقديمها كدليل في أي إجراءات قضائية مقامة فيما يتعلق بمستندات
العالقة.

.8

3يجوز للبنك تعليق قنوات االتصال التي يوفرها البنك للصيانة أو
ألي سبب آخر إذا رأى بشكل معقول أنه من الضروري القيام بذلك.
ً
ً
معقوال بالتعليق حيثما يكون
مسبقا
إخطارا
وسيقدم البنك للعميل
ً
ً
عمليا.
ذلك

4

.األرصدة الدائنة والمدينة

.1

4في حالة إيداع رصيد دائن في الحساب عن طريق الخطأ أو إذا كان
الحساب يتوقع تلقي األموال ،ولم يتم تلقي تلك األموال أو تم عكس
تحويل األموال ذي الصلة ،يجوز للبنك عكس اإليداع بشكل كلي أو
جزئي بما في ذلك أي فائدة مستحقة عليه ،وإجراء القيد المناسب في
الحساب ،وباستثناء في حالة خطأ البنك ،الخصم أو المطالبة بالسداد
الفوري ألي خسائر يتكبدها البنك فيما يتعلق بذلك ،حسب االقتضاء.

.2

4البنك غير ملزم بتنفيذ تعليمات من شأنها أن تؤدي إلى الخصم من
ً
مسحوبا على المكشوف
الحساب والذي يؤدي إلى أن يكون الحساب
دون موافقة البنك أو يؤدي إلى تجاوز أي تسهيل سحب على
المكشوف متفق عليها أو موصى به أو في الحاالت التي يخضع فيها
الحساب إلى حق طرف خارجي تم إنفاذه ،مثل أمر التجميد لصالح أي
دائن.

.3

4إذا قدم العميل تعليمات من شأنها أن تؤدي إلى عمليات خصم
متعددة على الحساب مما يؤدي في مجمله إلى أن يصبح الحساب
ً
مكشوفا أو يتجاوز التسهيل المتفق عليه أو الموصى به ،يجوز للبنك أن
يقرر األمر الذي يتم بموجبه إجراء هذه الخصومات وما إذا كان سيصبح
ً
ً
جزئيا.
كليا أو
أي منها

.4

ً
مسحوبا على المكشوف دون موافقة البنك أو إذا تم
4إذا كان الحساب
تجاوز حد السحب على المكشوف نتيجة ( )1أي خصم أو ( )2سحب هذا
ً
وفقا للشروط السارية،
الحد على المكشوف أو تغييره من قبل البنك
يلتزم العميل فور طلب ذلك أو فور أن يصبح على علم بذلك بتحويل
ً
دائنا أو ضمن حد السحب
أموال صافية كافية حتى يصبح هذا الحساب
على المكشوف .لتجنب الشك ،ال يعرض البنك على العميل بموجب
هذه االتفاقية أو يوافق على زيادة أي تسهيل سحب على المكشوف،
ويمكن للبنك ،ما لم ينص على خالف ذلك في اتفاقية يتم إبرامها من
قبل البنك والعميل ،إلغاء أي تمديد لالئتمان في أي وقت.

5

.كشوف الحسابات
ً
عمليا ،وفي جميع األحوال
يخطر العميل البنك ،في أقرب وقت ممكن
ً
يوما من تسليم كشف حساب أو تقرير بالمعامالت ،بأي أخطاء
خالل 30
(بما في ذلك أي أخطاء تنشأ نتيجة للمعامالت االحتيالية أو غير المصرح
ً
إخطارا بعد هذه الفترة
بها) في ذلك البيان أو التقرير .إذا تلقى البنك
مسؤوال عن أي خسارة ناتجة عن تأخر العميل
الزمنية ،فلن يكون البنك
ً
في تقديم هذا اإلخطار.

6

.الفائدة
ً
ممكنا ،سيتم تطبيقها على الرصيد
ستستحق أي فائدة أو ،إذا كان ذلك
الدائن المنطبق ألي حساب في األيام وبالسعر الساري لتلك األيام كما
ً
وفقا لما قد يتفق عليه البنك
هو موضح في أي دليل ذي صلة أو
والعميل من حين آلخر .ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ،يجوز
للبنك تغيير هذه األسعار ويخطر البنك العميل بهذه التغييرات أو يتيحها
بأي طريقة أخرى .يقر العميل ،حسب االقتضاء:
(أ) أنه يجوز أن تكون مدفوعات الفائدة التي يدفعها البنك صافية
من الضرائب وخاضعة للخصم أو االقتطاع؛ و
(ب) أنه يجوز للبنك أن يخصم من أي حساب أي فائدة يتم فرضها
على هذا الحساب كيفما ومتى أصبحت مستحقة ،وستكون هذه
المدفوعات خالية من أي خصم أو اقتطاع من الضرائب أو الرسوم
األخرى بحيث يتلقى البنك المبلغ الكامل لهذه الفائدة.

7

.حق الضمان
يحظر على العميل منح أي حق ضمان على حقوقه أو نقلها أو التنازل
عنها فيما يتعلق بأي حساب دون موافقة كتابية مسبقة من البنك ،وال
يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخيرها بشكل غير معقول.

8

.المقاصة
يجوز للبنك مقاصة أي من التزامات العميل المستحقة للبنك والتي
تكون مستحقة وواجبة السداد مقابل أي التزامات على البنك مستحقة
للعميل.

9

.اإلقرارات والضمانات والتعهدات

.1

9يقر كل طرف ويضمن ،فيما يخصه وحده ،ما يلي:
ً
ً
اعتباريا،
شخصا
(أ) أنه تأسس حسب األصول أو ،إذا لم يكن الطرف
أنه موجود وقائم حسب األصول بأي طريقة أخرى بموجب قوانين
االختصاص القضائي لتأسيسه أو إنشاءه (حسب مقتضى الحال)؛
(ب) أن لديه جميع الصالحيات المؤسسية أو ما يعادها واألهلية
القانونية والالزمة لتنفيذ (عند االقتضاء) وتقديم وتنفيذ التزاماته
بموجب مستندات العالقة؛
(ج) أن تنفيذ وأداء مستندات العالقة من قبله لن ينتهك مستنداته
التأسيسية أو مستنداته التنظيمية أو لوائحه الداخلية أو شروط
أي عقد جوهري أو أي أداة أخرى (بما في ذلك ،لتجنب الشك ،أي
ً
طرفا فيها أو يلتزم بها أو أي واجب أو التزام
أداة ترست) يكون
أو تقييد أو حظر مفروض عليه بموجب أي قانون أو الئحة سارية
عليه؛ و
(د) أن شروط مستندات العالقة تشكل التزامات قانونية وسارية
وملزمة وقابلة لإلنفاذ ضده.

.2

9كما يضمن كل طرف ويتعهد باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان
أن تظل ضماناته وتعهداته الواردة في البند  9-1سارية وفعالة من
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جميع النواحي لحين إنهاء جميع مستندات العالقة أو انتهاء سريانها
ً
وفقا لشروطها.
.3

ً
ً
جوهريا لمستندات العالقة .إذا علم
خرقا
9يشكل خرق البند  9-1أو 9-2
أي طرف بأنه يخالف البند  9-1أو  ،9-2فيجب عليه إخطار الطرف اآلخر
ً
عمليا.
في أقرب وقت ممكن

.4

9يتعهد العميل بما يلي:
(أ) االمتثال لجميع الطلبات المعقولة للبنك الالزمة لتزويد العميل
بالخدمات ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،تزويد البنك
على الفور بجميع المستندات والمعلومات األخرى التي يطلبها
بشكل معقول من حين آلخر فيما يتعلق بأي حساب أو خدمة؛
ويجوز للبنك االعتماد على المستندات والمعلومات المقدمة
ً
كتابيا بأي تغييرات ويكون البنك قد
حتى يخطر العميل البنك
بناء عليها؛ و
حظي بفرصة معقولة للتصرف ً
(ب) إخطار البنك في أقرب وقت ممكن إذا علم بأي سرقة أو احتيال
أو نشاط غير قانوني أو خسارة أو ضرر أو سوء استخدام آخر فيما
يتعلق بالخدمات أو فيما يتعلق بأي مستندات أو تعليمات أو
اتصاالت أو أداة دفع ذات صلة.

.5

9في الحاالت التي يتم فيها تحديد أطراف متعددة تابعة للعميل تتصرف
ً
وفقا لترتيب بدون أهلية قانونية منفصلة (مثل المشاركين في مشروع
مشترك غير مؤسس) في نموذج طلب باعتبارهم أصحاب حساب
مشتركين و/أو متلقين مشتركين للخدمات ،يتعهد كل طرف تابع
للعميل ويوافق على ما يلي:
مسؤوال بالتضامن والتكافل مع كل طرف تابع للعميل
(أ) أن يكون
ً
عن أي التزام مستحق على العميل للبنك أو أي عضو آخر في
المجموعة بموجب مستندات العالقة؛
(ب) أي طلب أو إخطار أو اتفاقية أو تعليمات أو اتصال يقدمه البنك
لطرف واحد أو أكثر تابع للعميل أو يتلقاه البنك من طرف واحد أو
أكثر تابع للعميل ،فيما يتعلق بمستندات العالقة ،سيتم اعتباره
ً
ً
ً
اتفاقا أو تعليمات أو اتصال (حسب مقتضى
إخطارا أو
طلبا أو
الحال) تم تقديمه أو تلقيه من جميع األطراف التابعة للعميل؛
(ج) إذا علم البنك أو اشتبه بشكل معقول في وجود نزاع بين أي
بناء
من األطراف التابعة للعميل ،يجوز للبنك أن يرفض التصرف ً
على أي تعليمات حتى تؤكد جميع األطراف التابعة للعميل سلطة
بناء عليها بالشكل والمضمون المقبولين
البنك في التصرف ً
للبنك؛ و
(د)

ً
موجودا ألي
إلى الحد الذي لم يعد معه أي طرف تابع للعميل
سبب من األسباب ،تظل مستندات العالقة ملزمة لألطراف
المتبقية التابعة للعميل.

.6

9يتعهد البنك بالحفاظ على خطة استمرارية األعمال التي تحدد الترتيبات
الطارئة الستمرار أداء خدمات البنك ،بما في ذلك الخدمات ،في حالة
وقوع حدث قوة قاهرة .يختبر البنك ويراجع خطة استمرارية األعمال
هذه مرة واحدة على األقل في كل سنة ميالدية.

10

.السرية وحماية البيانات

1 0.1يتفق الطرفان على أن المعلومات السرية يجب أن تظل سرية ،باستثناء
ً
وفقا لمرفق السرية والقواعد التنظيمية.
ما يتم اإلفصاح عنه
ً
وفقا لمرفق السرية
1 0.2يقوم الطرفان بمعالجة ونقل معلومات العميل
والقواعد التنظيمية.

11

.األداء والمسؤولية

ً
مستخدما
1 1.1سيقوم البنك بأداء التزاماته بموجب مستندات العالقة
ً
تجاريا بالرجوع إلى معايير
مستوى المهارة والعناية التي تعتبر معقولة
وممارسات الصناعة المصرفية.
1 1.2ال يتحمل أي طرف المسؤولية عن:
(أ) أي خسارة تبعية أو عرضية أو غير مباشرة بما في ذلك ،على
سبيل المثال ال الحصر ،الغرامات أو العقوبات أو األضرار العقابية؛
أو
(ب) أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة لـ ( )1الربح (الفعلي أو المتوقع)
أو ( )2الشهرة التجارية أو ( )3الفرص التجارية ،سواء كان أم لم
ً
متوقعا ،حتى لو أخبر أحد الطرفين اآلخر بإمكانية حدوث هذه
يكن
الخسارة أو الضرر.
قابال لإلنفاذ
1 1.3أي التزام من جانب البنك فيما يتعلق بأي حساب يكون
ً
فقط في البنك أو ،في حالة االحتفاظ بالحساب لدى فرع البنك ،في
هذا الفرع ،والذي يكون ،في جميع األحوال ،مكان الدفع الوحيد ،وليس
في أو ضد فرع أو عضو آخر في المجموعة.
1 1.4البنك مطالب فقط بأداء التزاماته بالعملة التي تحدد بها تلك
ً
كتابيا ،يجوز للبنك ،أو أي
االلتزامات .ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك
وسيط يختاره البنك بشكل معقول ،إجراء أي تحويل للعملة فيما يتعلق
ً
وفقا لمستندات العالقة ،باستخدام أسعار
بممارسة حقوقه والتزاماته
الصرف المعقولة في السوق ذات الصلة في الوقت ومقابل حجم
ونوع معاملة الصرف األجنبي.
1 1.5ال يكون الطرفان مسؤولين عن أي خسارة ناتجة عن أحداث القوة
القاهرة .إذا تم منع أي من الطرفين أو تأخر في أداء أي من التزاماته
بموجب مستندات العالقة بسبب حدث قوة قاهرة ،يخطر هذا الطرف
ً
عمليا الطرف اآلخر بوجود حدث القوة القاهرة.
في أقرب وقت ممكن
ّ
بناء على
يعلق واجب البنك أو واجب أي عضو في المجموعة للتصرف ً
أي تعليمات أو اتصال أو أداء أي التزام ،إلى الحد وطالما يتم منع البنك
و/أو أي عضو في المجموعة أو تقييده من القيام بذلك نتيجة حدث
قوة قاهرة.
1 1.6عند تقديم الخدمات ،يجوز للبنك استخدام بعض مقدمي البنية التحتية
وتخضع الخدمات نتيجة لذلك للقواعد واللوائح الخاصة بمقدمي البنية
التحتية باإلضافة إلى إرشادات وإجراءات الهيئات التنظيمية أو هيئات
القطاع ذي الصلة .ال يكون البنك وال أي عضو آخر في المجموعة
مسؤوال عن أي خسارة يتم تكبدها نتيجة لتصرفات أو إغفاالت مقدم
ً
ً
تجاريا للعميل في استرداد
البنية التحتية ،لكنه سيقدم مساعدة معقولة
أي خسارة من هذا النوع.
1 1.7يعوض العميل البنك وأي عضو آخر في المجموعة بالكامل عن أي
ً
طلبا
خسارة تنشأ عن أو فيما يتعلق بطرف خارجي يقدم مطالبة أو
ضد البنك أو أي عضو آخر في المجموعة نتيجة قيام البنك أو أي عضو
آخر في المجموعة بمعالجة تعليمات أو أداء التزاماته بأي طريقة أخرى
ً
وفقا لمستندات العالقة.
بموجب هذه االتفاقية
1 1.8ال يلتزم البنك وال أي عضو في المجموعة بأداء أي من الخدمات أو أي
التزام آخر بموجب مستندات العالقة ،بما في ذلك على سبيل المثال
ال الحصر ،أي التزام بإعطاء إخطار أو تقديم معلومات للعميل ،إذا كان
القيام بذلك سيؤدي إلى قيام البنك أو أي عضو في المجموعة بخرق
أي قانون.
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(أ) أي عضو في المجموعة؛ أو
(ب) من يخلف البنك بعد االندماج أو التوحيد أو التصرف في كل أو
معظم أسهم البنك أو رأس ماله أو أصوله أو األعمال التي
تتعلق بها مستندات العالقة،

.الرسوم والتكاليف

1 2.1يدفع العميل للبنك الرسوم والنفقات والتكاليف والفوائد والمصاريف
فيما يتعلق بالخدمات .وستشكل الرسوم والتكاليف القياسية للبنك
ما لم يوافق البنك بشكل منفصل على رسوم وتكاليف مختلفة مع
العميل .ما لم ينص على خالف ذلك ،فإن جميع المبالغ المستحقة
بموجب هذا البند ال تشمل القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات أو
االستخدام أو السلع والخدمات أو األعمال أو الطوابع أو أي ضرائب
أو رسوم مماثلة قد تكون سارية .سيتم تطبيق جميع تلك الضرائب
ً
ً
فواتيرا سارية أو
وفقا للتشريعات السارية وسيصدر البنك
أو الرسوم
مستندات أخرى حسب االقتضاء .يجوز للبنك تغيير الرسوم والتكاليف
ً
فورا بموافقة العميل.
إما بموجب إخطار معقول يرسل للعميل أو
ً
ً
وخاليا
صافيا
سيكون سداد جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا البند
من أي خصم أو اقتطاع بسبب أو على حساب الضريبة أو المقاصة أو
الدعوى المقابلة أو الرسوم األخرى بحيث يتلقى البنك هذه المبالغ
ً
مطلوبا إجراء خصم أو اقتطاع للضريبة أو على حسابها
بالكامل .إذا كان
بموجب القانون ،يزداد مبلغ الدفعة إلى مبلغ يكون بعد إجراء أي خصم
ً
ً
مساويا لمبلغ الدفعة الذي كان سيتم دفعه لو لم
مبلغا
أو اقتطاع
ً
مطلوبا .يدفع العميل أي دفعة مطلوبة فيما يتعلق
يكن الخصم
بهذا الخصم أو االقتطاع الضريبي في غضون الوقت الذي يسمح به
القانون.

ً
سلبا على تقديم الخدمات للعميل.
شريطة أال يؤثر هذا التنازل
14

1 4.1يمكن ألي من الطرفين إنهاء أي من أو جميع مستندات العالقة و/أو،
في حالة البنك ،سحب أي من أو جميع الخدمات أو إغالق أي حساب
ً
يوما للطرف اآلخر .تصبح
بموجب تقديم إخطار كتابي مسبق مدته 30
أي التزامات مستحقة للبنك بموجب مستندات العالقة مستحقة
وواجبة السداد على الفور عند إنهاء شروط مستند العالقة ذي الصلة.
1 4.2مع مراعاة أي قيود قانونية أو تنظيمية سارية ،يمكن ألي من الطرفين
إنهاء أي من أو جميع مستندات العالقة و/أو ،في حالة البنك ،سحب
أي من أو جميع الخدمات أو إغالق أي حساب على الفور في الحاالت
التالية:
ً
ً
جوهريا لمستندات العالقة ال يمكن
خرقا
(أ) إذا ارتكب الطرف اآلخر
تعويضه أو إصالحه خالل فترة زمنية معقولة؛
(ب) إذا تم اتخاذ أي خطوة من قبل أو فيما يتعلق بالطرف اآلخر
بغرض الوقف أو الحل أو التسوية أو ترتيب مع الدائنين أو اإلدارة
أو اإلفالس أو التصفية (إال ألغراض االندماج أو إعادة الهيكلة)
أو الحراسة القضائية أو الحجز أو البيع التنفيذي أو أوامر اإلعفاء
ً
معسرا
من الدين أو األوامر المؤقتة أو أن يصبح الطرف اآلخر
(بما في ذلك ،عندما يتصرف أحد األطراف بصفة مؤتمن،
ً
أيضا إفالس العميل في بعض
وإعسار الترست والذي قد يشمل
االختصاصات القضائية) أو يعتبر غير قادر على سداد ديونه عند
استحقاقها أو يحدث أي شيء مشابه لما سبق في أي اختصاص
قضائي ساري؛
(ج) إذا كان من غير القانوني أو قد يصبح غير قانوني لهذا الطرف
أن يؤدي التزاماته بموجب أي من مستندات العالقة أو إذا كان
القيام بذلك سيؤدي إلى انتهاك هذا الطرف أو ،في حالة البنك،
أي عضو في المجموعة ،ألي الئحة أو مطلب أو طلب من أي
سلطة حكومية أو سلطة أخرى؛ أو
(د) إذا قدم العميل معلومات خاطئة أو مضللة أو أخفق في تقديم
معلومات العميل المطلوبة بشكل معقول من قبل البنك فيما
يتعلق بأي من إجراءات اعرف عميلك أو إجراءات العناية المالية
الواجبة التي قام بها البنك أو إذا لزم األمر ،حسب رأي البنك
المعقول ،فيما يتعلق بأي نشاط امتثال.

1 2.2يجوز للبنك خصم الرسوم والنفقات والتكاليف والفوائد والمصاريف
المستحقة على العميل للبنك من أي حساب يحدده العميل لهذه
األغراض .ومع ذلك ،في حالة خرق العميل لمستندات العالقة أو
إعسار العميل (والذي يشمل ،في الحاالت التي يتصرف فيها العميل
ً
أيضا إفالس العميل
بصفة مؤتمن ،إعسار االئتمان والذي قد يشمل
في بعض االختصاصات القضائية) أو ،في حالة ما إذا كان التصرف
ً
وفقا لمشورة العميل غير ممكن ،يجوز للبنك خصم الرسوم والتكاليف
والنفقات والفوائد والمصاريف المستحقة على العميل للبنك من
أي حساب للعميل لدى البنك .إذا أخفق العميل في دفع أي مبلغ
مستحق بموجب مستندات العالقة ،يدفع العميل للبنك ،إلى الحد
الذي يسمح به القانون الساري ،الفوائد والرسوم على المبلغ المتأخر
بالسعر الذي يحدده البنك ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك ،والذي
يتصرف بشكل معقول وبحسن نية.
13

.التعديالت والتنازل

1 3.1إذا قام البنك في أي وقت بإجراء تعديالت على الشروط التي تحكم
تقديم الخدمات والتي تشمل ً
أيا من الخدمات لعمالئه بشكل عام أو
للعمالء الذين ينتمون إلى قطاع سوق العميل نفسه ،يجوز للبنك،
بموجب إخطار كتابي يرسل للعميل ،إجراء التعديالت نفسها (أو
التعديالت نفسها إلى حد كبير) على مستندات العالقة .ستصبح هذه
ً
يوما من تسليم هذا
التعديالت سارية بعد مرور ما ال يقل عن 45
اإلخطار.
1 3.2على الرغم من أحكام البند  ،13-1يجوز للبنك ،من خالل إخطار كتابي
يرسل للعميل ،إجراء تعديالت على مستندات العالقة في أي وقت من
ً
وفقا لشروط
أجل االمتثال ألي قانون أو الئحة ،والتي ستصبح سارية
ً
ً
ً
مسبقا
إخطارا
جهودا معقولة إلعطاء العميل
ذلك اإلخطار .يبذل البنك
بمدة أطول ما يمكن في مثل تلك الظروف.
1 3.3ال يجوز ألي من الطرفين التنازل عن حقوقه أو نقل التزاماته بموجب
مستندات العالقة هذه دون الحصول على موافقة كتابية من الطرف
اآلخر ،وال يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخيرها بشكل غير معقول.
ومع ذلك ،يجوز للبنك ،دون الحصول على موافقة العميل ،التنازل عن
حقوق البنك و/أو تحويل التزامات البنك إلى:

.اإلنهاء

1 4.3يكون إلنهاء الشروط من قبل أي من الطرفين أثر فوري على إنهاء كل
مستند من مستندات العالقة.
1 4.4ال يؤثر اإلنهاء على أي حقوق أو التزامات مستحقة ألي من الطرفين
وال يؤثر على سريان أو استمرار سريان أي بنود وأحكام أخرى في
مستندات العالقة والتي يقصد ،بشكل صريح أو ضمني ،أن تدخل
حيز اإلنفاذ أو تستمر في السريان في أو بعد إنهاء أو انتهاء سريان
مستندات العالقة بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،البنود 1
و 3-5و 9-5و 10و 11و 13-3و 14-1و 14-4و 15-21متضمنة ،ومرفق
السرية والقواعد التنظيمية.
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•نموذج الطلب :يعني أي نموذج يجب استكماله لتقديم طلب
للحصول على خدمة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر نموذج
قبول العالقة ونموذج تعديل الخدمات.

.التنازل
في حالة إخفاق أي طرف أو تأخيره في ممارسة حق بموجب مستندات
ً
الحقا .يجب أن يكون أي
العالقة ،يجوز لهذا الطرف ممارسة هذا الحق
ً
كتابيا ويقتصر على الظروف المحددة.
تنازل عن أي حق

16

•الشخص المفوض :يعني أي شخص يُ حدد للبنك ومفوض بالتصرف
ً
وفقا للبند .2
نيابة عن العميل
•السلطة :تعني أي هيئة قضائية أو إدارية أو تنظيمية أو أي حكومة
أو وكالة عامة أو حكومية أو أداة أو سلطة وأي سلطة ضريبية أو
أوراق مالية أو تبادل العقود اآلجلة أو محكمة أو بنك مركزي أو
هيئة إنفاذ القانون أو أي وكالء لهم والذين لهم اختصاص قضائي
على الطرف المعني أو أحد أعضاء مجموعته.

.قابلية الفصل أو التجزئة
يعتبر كل بند من مستندات العالقة قابل للفصل .إذا كان أو إذا أصبح
سار أو غير قابل لإلنفاذ في أي اختصاص
أي بند غير قانوني أو غير
ٍ
قضائي أو فيما يتعلق بأي خدمة معينة ،سيتم فصل هذا الحكم فقط
في ذلك االختصاص القضائي المعين أو فيما يتعلق بتلك الخدمة
المعينة  .تظل جميع األحكام األخرى سارية.

17

ً
طرفا في
•البنك :يعني عضو المجموعة الذي يعتبر أو سيصبح
مستندات العالقة والذي يزود العميل بالخدمات على النحو المحدد
في نموذج الطلب.

.حقوق الغير

•البند :يعني متى تم استخدامه في مستند العالقة ولم يتم تعريفه
ً
بندا في مستند العالقة هذا.
أو تحديده بخالف ذلك،

يتم إيقاف تطبيق أي قانون أو تشريع أو الئحة قد تمنح لشخص ليس
ً
طرفا الحق في إنفاذ أي من شروط مستندات العالقة إلى أقصى حد
مسموح به.
18

•االتصال :يعني االتصال (بأي شكل من األشكال) بين العميل والبنك،
والذي ال يتضمن أي تعليمات.
•نشاط االمتثال :يعني أي نشاط يقوم به البنك أو أي عضو آخر
ً
مالئما ،والذي يتصرف بشكل معقول ،للوفاء
في المجموعة يعتبر
بالتزامات االمتثال المتعلقة بالكشف عن الجرائم المالية والتحقيق
فيها والوقاية منها والتوجيهات الدولية والوطنية وإجراءات
المجموعة ذات الصلة و/أو توجيهات أي هيئة عامة أو تنظيمية أو
صناعية ذات صلة بأي عضو في المجموعة.

.اإلخطارات
تكون اإلخطارات الكتابية من البنك سارية إذا تم تسليمها إلى عنوان
محدد من قبل العميل في نموذج الطلب أو إلى أي عنوان آخر قد
ً
ً
وفقا لمستندات
كتابيا من حين آلخر لتسليم اإلخطارات
يحدده العميل
ً
إلكترونيا .تكون
العالقة ،بما في ذلك عنوان إرسال اإلخطارات
اإلخطارات الكتابية من العميل سارية إذا تم تسليمها إلى عنوان البنك
المحدد في أحدث كشف حساب ذي صلة أو إلى أي عنوان آخر قد
ً
ً
وفقا
كتابيا من حين آلخر باعتباره محل تسليم اإلخطارات
يحدده البنك
لمستندات العالقة ،بما في ذلك عنوان اإلخطارات التي سيتم إرسالها
ً
إلكترونيا.
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•التزامات االمتثال :تعني التزامات أي عضو في المجموعة لالمتثال
لما يلي( :أ) القوانين أو التوجيهات الدولية والسياسات أو اإلجراءات
اإللزامية للبنك( ،ب) أي طلب من السلطات أو اإلبالغ أو إعداد
التقارير التجارية التنظيمية أو اإلفصاح أو االلتزامات األخرى بموجب
القوانين ،أو (ج) أي قوانين تتطلب من البنك التحقق من هوية
عمالئه.

.القانون الساري واالختصاص القضائي

•المعلومات السرية :تعني أي معلومات بشأن أو فيما يتعلق بأي
من الطرفين أو أعضاء مجموعته تم تلقيها أو الوصول إليها من
ً
وفقا لمستندات
قبل الطرف اآلخر في سياق العالقة التي أقامها
العالقة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،األعمال أو
العمليات أو البيانات الشخصية أو عمالء الطرف المفصح أو أعضاء
مجموعته وأحكام مستندات العالقة.

1 9.1تخضع مستندات العالقة وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو تتعلق
ً
وفقا لقانون االختصاص القضائي الذي يتم فيه االحتفاظ
بها وتفسر
بالحساب ذي الصلة أو تقديم الخدمة ذات الصلة ما لم ينص على خالف
ذلك في أي مستند عالقة ساري.
1 9.2ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ،يخضع الطرفان لالختصاص
القضائي غير الحصري لمحاكم االختصاص القضائي الذي ينطبق القانون
الحاكم عليها.
20

•مرفق السرية والقواعد التنظيمية :يعني المرفق الملحق بالشروط
والذي يحدد التزامات كل طرف فيما يتعلق بالمعلومات السرية
ومعلومات العميل واالمتثال الضريبي.
•الشخص المتصل :يعني الشخص أو الكيان الذي يتم تقديم معلوماته
(بما في ذلك البيانات الشخصية أو المعلومات الضريبية) من قبل
العميل أو نيابة عنه إلى أي عضو في المجموعة أو يتلقاها أي عضو
في المجموعة بأي طريقة أخرى فيما يتعلق بتقديم الخدمات وأي
مالك أو شخص مسيطر أو مالك أساسي أو مالك مستفيد تابع
للعميل يرى البنك ،الذي يتصرف بشكل معقول ،فيما يتعلق به
أنه يلزم تقديم معلومات ضريبية إلى أي سلطة ضريبية لالمتثال
اللتزامات االمتثال ألي عضو في المجموعة.

.النسخ األصلية
يجوز الدخول في مستندات العالقة عن طريق إبرام أي عدد من نسخ
نموذج الطلب ذي الصلة ،والتي تشكل جميعها مستند واحد.

21

.التعاريف
•الحساب :يعني أي حساب سيتم فتحه أو تم فتحه من قبل العميل
لدى البنك بموجب مستندات العالقة.

•شروط الدولة :تعني ،لكل اختصاص قضائي ذي صلة ،الشروط
المحددة التي تكمل و/أو تعدل أي مستند عالقة.

•المرفق :يعني أي مرفق لجدول الخدمات أو الشروط والذي يحدد
ً
شروطا إضافية فيما يتعلق بالخدمات المعينة المقدمة.

•العميل :يعني الطرف التابع للعميل ،و ،في حالة وجود أكثر
من طرف واحد تابع للعميل ،األطراف التابعة للعميل بالتضامن
والتكافل.

•الملحق :يعني أي ملحق للمرفق والذي يحدد الشروط اإلضافية
فيما يتعلق بالخدمات المعينة المقدمة.
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•الطرف يعني العميل أو البنك ،والطرفان يعنيان العميل والبنك.

•معلومات العميل :تعني البيانات الشخصية والمعلومات السرية و/
أو المعلومات الضريبية الخاصة بالعميل أو الشخص المتصل أو فيما
يتعلق بهما.

•البيانات الشخصية :تعني أي بيانات تتعلق بالفرد وتسمح بتحديد هوية
ذلك الفرد ،وأي بيانات أخرى محمية بموجب تشريع حماية البيانات
المحلي.

ً
ً
شخصا يتلقى الخدمات المحددة
كيانا أو
•الطرف التابع للعميل :يعني
كعميل في نموذج الطلب.

•األغراض :تعني الظروف المتعلقة بمعالجة معلومات العميل ونقلها
واإلفصاح عنها من قبل البنك و/أو أعضاء المجموعة ،على النحو
المنصوص عليه في البند  2-2من ملحق السرية والقواعد التنظيمية.

•تشريع حماية البيانات :يعني جميع قوانين حماية البيانات والسرية
وغيرها من القوانين لنفس الغرض أو ما يشابهه في جميع السلطات
القضائية ذات الصلة المطبقة على أي طرف.

•نموذج قبول العالقة :يعني نموذج الطلب الذي يوافق فيه العميل
على تقديم الخدمات من قبل البنك.

•الجريمة المالية :تعني غسل األموال وتمويل اإلرهاب والرشوة
والفساد والتهرب الضريبي واالحتيال والتهرب من العقوبات
االقتصادية أو التجارية و/أو االنتهاكات أو محاوالت التحايل أو انتهاك
أي قوانين أو لوائح تتعلق بهذه األمور.

•مستندات العالقة :تعني ،بشكل منفرد ومجتمع ،حسب مقتضى الحال:
(أ) الشروط،
(ب) أي جداول خدمات،
(ج) أي مرفقات،
(د) أي مالحق،
(هـ) كل من شروط الدولة السارية ،و
(و) المستندات الداعمة السارية،

•حدث القوة القاهرة :يعني أي حدث خارج عن السيطرة المعقولة
لطرف ما ويؤثر على قدرة ذلك الطرف على االمتثال لمستندات
العالقة ،مثل:
(أ) أي حدث طبيعي مثل الفيضانات أو العواصف أو الزلزال،
(ب) الحرب أو االضطرابات المدنية أو أعمال اإلرهاب،
(ج) اإلجراءات الصناعية،
(د) القضاء والقدر،
(هـ) اإلجراءات من قبل حكومة أو وكالة حكومية،
(و) تغيير القانون أو اللوائح (أو تغيير في تفسير القانون أو اللوائح)،
(ز) تعطل الطاقة أو المعدات أو انقطاعها ،أو
بناء على
التصرف
(ح) االنقطاع أو الفشل أو التأخير عند تلقي أو
ً
أي اتصال أو

بصيغتها المعدلة أو المكملة من حين آلخر.
•إجراءات األمان :تعني اإلجراءات أو البروتوكوالت األمنية التي تحكم
وصول العميل إلى قنوات االتصال التي يوفرها البنك للعميل من حين
آلخر وتستخدم للتحقق من إنشاء التعليمات أو االتصاالت بينهما والتي
ترسل عبر تلك القنوات .قد يتضمن اإلجراء األمني ،على سبيل المثال ال
واحدا أو أكثر من اإلجراءات التالية :خوارزميات التشفير أو الرموز
الحصر،
ً
األخرى ،واستحقاقات المستخدم ،وتحديد الكلمات واألرقام ،وأجهزة
األمان المماثلة.

تعليمات والناجم عن مقدم البنية التحتية،
ً
دائما أن يكون أي عدم امتثال لمستندات العالقة الناتجة عن
شريطة
هذا الحدث ال يمكن تجنبه من خالل ممارسة المهارة والعناية المعقولة
ً
تجاريا من قبل الطرف المتضرر والتي ،في حالة البنك ،قد تتضمن
االستعانة بخطة استمرارية األعمال المشار إليها في البند .6-9

•نموذج تعديل الخدمة :يعني نموذج الطلب الذي يوافق فيه العميل
على تقديم أي خدمات إضافية من قبل البنك في أي وقت بعد إبرام
نموذج قبول العالقة.
•الخدمات :تعني الخدمات التي يقدمها البنك وأعضاء المجموعة بموجب
مستندات العالقة والمطلوبة في نموذج الطلب.

•المجموعة :تعني اتش اس بي سي هولدينجز بي ال سي والشركات
التابعة لها والهيئات ذات الصلة والكيانات والمشاريع المرتبطة وأي
فرع من فروعها.

جدوال للشروط أو اتفاقية منفصلة بين الطرفين
•جدول الخدمات :يعني
ً
ً
صراحة الشروط وتتعلق بخدمة معينة.
تتضمن

•مقدم البنية التحتية :يعني أي طرف خارجي يوفر بنية سوقية تحتية
مشتركة ضرورية للطرف ألداء التزاماته بموجب مستندات العالقة بما
في ذلك أي اتصاالت أو مقاصة أو تسوية أو نظام دفع أو بنك وسيط
أو مراسل.

•المستندات الداعمة :تعني أي مستند أو اتفاقية أو نموذج طلب
يطلب البنك بموجبها من العميل إبرامها فيما يتعلق بتلقي أو صيانة أي
خدمات في اختصاص قضائي معين ،بخالف شروط البلد أو المرفقات أو
المالحق أو جداول الخدمة أو الشروط.

•التعليمات :تعني أي اتصال يتلقاه البنك فيما يتعلق بالخدمة والذي:

•السلطات الضريبية :تعني السلطات الضريبية أو سلطات اإليرادات أو
السلطات المالية أو النقدية المحلية أو األجنبية.

(أ) يحتوي على المعلومات الالزمة للبنك لتنفيذ المدفوعات أو أي
تصرف آخر نيابة عن العميل؛ و
(ب) تم تقديمه أو ،حسب تقدير البنك المعقول ،يبدو أنه قد تم
تقديمه من قبل شخص مفوض.

•المعلومات الضريبية :تعني أي مستندات أو معلومات تتعلق ،بشكل
مباشر أو غير مباشر ،بالعميل وأي مالك أو شخص مسيطر أو مالك
جوهري أو مالك مستفيد للعميل ،يعتبرها البنك ،الذي يتصرف بشكل
معقول ،أنها ضرورية لالمتثال اللتزامات أي عضو في المجموعة تجاه
أي سلطة ضريبية.

•القانون :يعني أي تشريع محلي أو أجنبي ساري أو قانون أو الئحة أو قرار
رسمي أو قاعدة أو حكم أو مرسوم أو قانون طوعي أو توجيه أو نظام
عقوبات أو أمر محكمة أو اتفاقية بين أي عضو في المجموعة وسلطة
أو اتفاقية أو معاهدة بين السلطات والتي تنطبق على البنك أو أحد
أعضاء المجموعة.

•الشروط :تعني اتفاقية الخدمات الرئيسية هذه.

•الخسارة :تعني أي خسارة وأضرار ومسؤولية وتكاليف ومطالبات
ومطالب ونفقات ً
أيا كان نوعها سواء كانت متوقعة أم ال.
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مرفق السرية والقواعد التنظيمية

1

.اإلفصاح عن المعلومات السرية

.1

1مع مراعاة البنود  1و 2و 6من هذا المرفق ،اتفق الطرفان على الحفاظ
على سرية أي معلومات سرية .يجوز للعميل اإلفصاح عن المعلومات
السرية الخاصة بالبنك على النحو المبين في البند  1-2من هذا المرفق.
يجوز للبنك اإلفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالعميل على النحو
المبين في البند  2من هذا المرفق.

.2

1يجوز للعميل اإلفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك إلى:

ً
أيضا ،حسب
باستخدام الخدمات ،يوافق العميل على أنه يجوز للبنك
الضرورة وبشكل مالئم لألغراض ،نقل واإلفصاح عن أي معلومات
خاصة بالعميل للمتلقين التاليين على مستوى العالم (والذين يجوز لهم
ً
أيضا معالجة معلومات العميل ونقلها واإلفصاح عنها لألغراض):
(أ) أي عضو في المجموعة؛
(ب) أي مقاولين من الباطن أو وكالء أو مقدمي خدمات أو شركاء
للمجموعة (بما في ذلك الموظفين والمديرين والمسؤولين)؛
(ج) االستجابة ألية طلبات من أي سلطات؛
(د) األشخاص الذين يعملون نيابة عن العميل ،ومقدمي البنية
التحتية ،ومتلقي المدفوعات ،والمستفيدين ،واألشخاص
المسمون لغايات إدارة الحساب ،والبنوك الوسيطة ،والبنوك
المراسلة والوكيلة ،وبيوت المقاصة ،وأنظمة المقاصة أو
التسوية ،واألطراف المقابلة في السوق ،ووكالء االقتطاع
األولي ،ومستودعات التبادل أو التجارة ،والبورصات والشركات
التي يكون للعميل مصلحة فيها في األوراق المالية (والتي يحتفظ
البنك باألوراق المالية للعميل فيها)؛
(ه) أي طرف لديه مصلحة أو يفترض المخاطر بالنسبة لهذه
الخدمات؛ و
(و) مؤسسات مالية أخرى ،أو الوكاالت المرجعية االئتمانية أو مكاتب
االئتمان؛ لغرض الحصول على أو تقديم المراجع االئتمانية.

(أ) أعضاء مجموعته ومقدمي الخدمات والمقاولين من الباطن
ً
دائما أنه ال يجوز للعميل
والوكالء وأي مقدم بنية تحتية شريطة
اإلفصاح عن هذه المعلومات إال على أساس السرية ،وفيما
يتعلق بتلقي الخدمات بموجب مستندات العالقة؛
(ب) السلطات أو المدققون أو المستشارون المهنيون أو حسبما
ً
ضروريا بشكل معقول بموجب قانون أو
يقتضي األمر أو يكون
الئحة أو أمر محكمة أو طلب ملزم من أي سلطة؛ و
(ج) أي شخص آخر بموافقة كتابية من البنك.
.3

1ال تنطبق القيود المفروضة على اإلفصاح عن المعلومات السرية من
قبل أي من الطرفين على المعلومات:
(أ) المتاحة في المجال العام أو التي تدخل المجال العام إال باالنتهاك
لمستندات العالقة؛
(ب) التي حصل الطرف المتلقي عليها بشكل قانوني من طرف خارجي
أو كانت معروفة بالفعل من قبل الطرف المتلقي ،في كل حالة،
دون الحاجة إلى إرسال إخطار أو الحفاظ على سريتها؛ أو
(ج) التي تم تطويرها بشكل مستقل بواسطة الطرف المتلقي دون
الرجوع إلى المعلومات السرية للطرف المفصح.

2

.جمع واستخدام معلومات العميل (بما في ذلك المعلومات
السرية)

.1

2جمع المعلومات
يجوز ألعضاء المجموعة جمع معلومات العميل واستخدامها ومشاركتها،
ً
أيضا
والتي قد يتم طلبها من شخص يتصرف نيابة عن العميل .يمكن
جمع معلومات العميل من قبل أعضاء المجموعة أو نيابة عنهم من
مصادر أخرى ويتم إنشاؤها أو دمجها مع المعلومات األخرى المتاحة
ألعضاء المجموعة.

.2

2المعالجة والمشاركة

أينما كانوا ،بما في ذلك االختصاصات القضائية التي ال تطبق قوانين
حماية البيانات والتي توفر مستوى الحماية نفسه الذي يوفرها
االختصاص القضائي الذي يتم تقديم الخدمات فيه.
.3

ً
وفقا لتشريعات
سواء تمت معالجتها في اختصاص قضائي محلي أو في الخارج،
حماية البيانات ،ستتم حماية معلومات العميل بموجب قانون صارم للسرية
واألمان يخضع له جميع أعضاء المجموعة وموظفيهم واألطراف الثالثة .سيتم
التعامل مع معلومات العميل بدرجة العناية نفسها التي تمارسها المجموعة
لحماية معلوماتها السرية ذات الطبيعة المماثلة.
.4

2بموجب تشريع حماية البيانات ذي الصلة ،يحق للفرد طلب نسخ
من فئات معينة من البيانات الشخصية والتي قد يتم االحتفاظ بها
والمطالبة بتصحيح أي أخطاء في هذه البيانات.

3

.التزامات العميل

.1

3يؤكد العميل ويتعهد ويتحمل مسؤولية ضمان أنه تم إخطار كل شخص
قدمت معلوماته (بما في ذلك البيانات الشخصية أو المعلومات
الضريبية) إلى أحد أعضاء المجموعة (أو سيتم إخطاره في الوقت
المناسب) بذلك ووافق على معالجة معلوماته واإلفصاح عنها
ونقلها على النحو المبين في مستندات العالقة .يخطر العميل هؤالء
األشخاص بأنه قد يكون لديهم حقوق الوصول إلى بياناتهم الشخصية
وتصحيحها.

.2

3قد يؤدي إخفاق العميل في تقديم المعلومات الضريبية وكشوف
الحساب المصاحبة والتنازالت والموافقات الخاصة به أو باألشخاص
ً
مطلوبا ،إلى اتخاذ البنك قراره
المتصلين التابعين له ،حسبما قد يكون
الخاص فيما يتعلق بوضع العميل و/أو األشخاص المتصلين التابعين له،
بما في ذلك ما إذا كان هذا العميل و/أو األشخاص المتصلين التابعين
له يخضعون لإلبالغ ألي سلطة ضريبية .قد يتطلب هذا اإلخفاق
من البنك أو أي شخص آخر اقتطاع المبالغ التي قد تكون مطلوبة
ً
قانونا من قبل أي سلطة ضريبية ودفع هذه المبالغ لسلطة الضرائب
المناسبة.

يتم معالجة معلومات العميل ونقلها واإلفصاح عنها من قبل البنك و/
أو أعضاء المجموعة فيما يتعلق باألغراض التالية:
(أ) تقديم الخدمات ،وحسب الضرورة بالنسبة للبنك ،للموافقة على
أو إدارة أو إنفاذ أي معامالت يطلبها العميل أو يصرح بها؛
(ب) الوفاء بالتزامات االمتثال؛
(ج) أداء نشاط االمتثال؛
(د) تحصيل أي مبالغ مستحقة وقائمة من العميل؛
(هـ) إجراء فحوصات االئتمان والحصول على مراجع ائتمانية أو تقديمها؛
(و) إنفاذ أو الدفاع عن حقوق البنك أو أحد أعضاء المجموعة؛
(ز) لمتطلبات التشغيل الداخلية للبنك أو للمجموعة (بما في ذلك،
على سبيل المثال ال الحصر ،إدارة االئتمان والمخاطر ،وتطوير
النظام أو المنتج والتخطيط ،والتأمين ،والتدقيق واألغراض
اإلدارية)؛ و
(ح) الحفاظ على عالقة البنك الشاملة مع العميل.

2حماية معلومات العميل
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مرفق السرية والقواعد التنظيمية

4

مصر

.االمتثال الضريبي

بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .صندوق بريد  ،124المعادي،
القاهرة ،مصر ،منظم من قبل البنك المركزي المصري.

يقر العميل بمسؤوليته المنفردة تجاه فهم واالمتثال لقوانين الضريبة
في جميع االختصاصات القضائية التي تنشأ فيها هذه االلتزامات
المتعلقة بفتح واستخدام الحسابات و/أو الخدمات المقدمة من البنك
أو أي عضو من أعضاء المجموعة .باستثناء إلى الحد الذي يقتضيه
ً
مسؤوال عن الخصم أو
خالفا لذلك ،يكون العميل
القانون الساري
ً
االقتطاع على حساب أي ضريبة فيما يتعلق بأي مبلغ يدفعه البنك
مسؤوال عن دفع أي
أو يحوله أو يحتفظ به بموجب أي خدمة ويكون
ً
ضريبة مماثلة و اإلبالغ المناسب عنها .يؤكد العميل أنه ،كلما كان ذلك
ً
مطلوبا بموجب القانون واللوائح المعمول بها ،قام باإلبالغ وسيواصل
اإلبالغ عن األصول المودعة في البنك و/أو أعضاء المجموعة باإلضافة
إلى الدخل الناتج عن تلك األصول إلى السلطات الضريبية المختصة.
5

.األسهم لحاملها

.1

5باستثناء إلى الحد الذي يكون فيه العميل قد قدم هذا التأكيد للبنك
ً
ً
كتابيا من البنك بأنه بموجب إخطار بخالف ذلك ،يؤكد
تأكيدا
أو تلقى
العميل نيابة عن نفسه وعن أي مساهم وشركات تابعة («الكيانات
المرتبطة») أنه لم يتم إصدار أي من أسهمه أو أسهمه في الكيانات
المرتبطة أو االحتفاظ بها في شكل يعين أو يمنح حق الملكية لمن
يمتلك شهادات األسهم المادية أو الضمانات أو األدوات المعادلة
(«األسهم لحاملها»).

.2

5إذا قام العميل أو أي من الكيانات المرتبطة بإصدار أو تحويل األسهم
الحالية إلى أسهم لحاملها ،يتعهد العميل بما يلي:

عمان
بنك اتش اس بي سي عمان ش.م.ع.ع .صندوق بريد  ،1727الرمز
البريدي  ،111سيب ،سلطنة عمان ،منظم من قبل البنك المركزي
العماني وهيئة السوق المالية ،عمان.
قطر
بنك اتش اس بي سي قطر الشرق األوسط المحدود (فرع قطر)
صندوق بريد رقم  ،57الدوحة ،قطر ،منظم من قبل مصرف قطر
المركزي ويخضع للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات
المالية.
اإلمارات العربية المتحدة
بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط المحدود (فرع اإلمارات العربية
المتحدة) ،صندوق بريد رقم  ،66دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،منظم
من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ويخضع للتنظيم
الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
المملكة المتحدة
بنك اتش اس بي سي بي ال سي هي شركة مسجلة ومؤسسة في
إنجلترا وويلز بموجب رقم التسجيل  .14259يقع المكتب المسجل
للبنك في  8كندا سكوير ،لندن  .E14 5HQرقم تسجيل ضريبة القيمة
المضافة للبنك هو  .GB 365684514بنك اتش اس بي سي بي ال
سي مفوض من قبل هيئة التنظيم االحترازي وخاضع للتنظيم من قبل
هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم االحترازي (الرقم المرجعي لشركة
البنك .)114216

(أ) إخطار البنك على الفور وتضمين اسم المالكين المستفيدين لهذه
األسهم لحاملها؛ و
(ب) االمتثال لمتطلبات البنك فيما يتعلق باألسهم لحاملها المصدرة.
6

.نشاط االمتثال
قد يتأثر تقديم الخدمات من قبل البنك وأعضاء المجموعة بنشاط
االمتثال وال يشكل أي تأثير على أداء التزامات البنك بسبب نشاط
ً
انتهاكا التفاقيات
االمتثال أو أي إجراءات يتخذها البنك نتيجة لذلك
البنك مع العميل.

7

.اإلفصاحات التنظيمية
إذا قدم البنك الحسابات و/أو الخدمات في االختصاصات القضائية
التالية ،يجب على البنك تزويد العميل بالمعلومات التالية:
الجزائر
بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط المحدود (فرع الجزائر) ،حي
األعمال بالجزائر ،مجمع أورينتال بيزنس بارك العقاري ،باب الزوار،
 ،16024الجزائر ،منظم من قبل البنك المركزي الجزائري ويخضع لرقابة
سلطة دبي للخدمات المالية.
البحرين
بنك اتش اس بي سي البحرين الشرق األوسط المحدود (فرع البحرين)،
صندوق بريد رقم  ،57المنامة ،مملكة البحرين ،مرخص ومنظم من قبل
مصرف البحرين المركزي كبنك تقليدي لخدمات األفراد وخاضع لرقابة
سلطة دبي للخدمات المالية.
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شروط دولة المطبقة في اإلمارات العربية المتحدة

تعدل الشروط التالية و/أو تكمل مستندات العالقة التي تنطبق على تقديم
الخدمات من قبل البنك للعميل في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط
(«شروط دولة المطبقة في اإلمارات العربية المتحدة»).
.

1القانون الحاكم واالختصاص القضائي

.1

1تخضع مستندات العالقة وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو تتعلق
ً
وفقا لقوانين اإلمارة التي يتم فيها االحتفاظ بالحساب ذي
بها وتفسر
الصلة أو يتم تقديم الخدمات ذات الصلة وإلى الحد المطبق فيها،
القوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ما لم ينص على
خالف ذلك في أي مستند عالقة ساري.

.2

1يخضع الطرفان لالختصاص القضائي غير الحصري لمحاكم دبي (والتي
تستبعد على وجه التحديد محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم
سوق أبوظبي العالمي).

.

2اللغة
يتم توفير مستندات العالقة باللغة اإلنجليزية وإتاحتها باللغة العربية
عند الطلب .وفي حالة تقديمها من قبل البنك ،تسود النسخة العربية
لمستندات العالقة.

.

3المعلومات االئتمانية
يوافق العميل على أنه يجوز للبنك ،قبل الموافقة على أي سحب على
المكشوف ألي حساب أو قرض أو تسهيل آخر لالقتراض ،الحصول على
تقرير ائتماني عن العميل من شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية.

.

4الموافقة اإللكترونية
إذا أتاح البنك للعميل وكان العميل يستخدم أي طريقة إلكترونية
لتقديم الموافقة فيما يتعلق بتوفير منتجات وخدمات البنك (بما في
ذلك استخدام التوقيعات الرقمية أو اإللكترونية أو أي شكل آخر من
أشكال الموافقة اإللكترونية) («الموافقة اإللكترونية») ،تشكل هذه
الموافقة اإللكترونية ،مع مراعاة أي شروط وأحكام إضافية مقدمة
للعميل قبل هذا االستخدام ،موافقة كاملة وملزمة من قبل العميل
ً
كتابيا.
كما لو أن العميل قدم هذه الموافقة
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إفصاحات الحساب

فيما يلي اإلفصاحات التي تكمل مستندات العالقة السارية والمبرمة بين
البنك والعميل .هذا مستندداعم وينبغي قراءته مع شروط دولة المطبقة في
اإلمارات العربية المتحدة وجميع مستندات العالقة األخرى .يجوز تحديث هذه
اإلفصاحات من حين آلخر ،وستتوفر أحدث نسخة على:
.www.business.hsbc.ae/en-gb/ae/generic/contact-us
.

1كيفية تقديم شكوى

.1

1فور تلقي إخطار من العميل بأن البنك لم يقدم معيار الخدمة التي
يتوقعها العميل منه أو أن العميل يعتقد بأن هناك خطأ فيما يتعلق
بأي حساب ،سيتحقق البنك من المسائل المطروحة في ذلك اإلخطار
ويتخذ إذا لزم األمر اإلجراءات الالزمة للحل تلك المسائل والعمل على
عدم تكرار حدوثها.

.2

ً
موجها لمدير
1يكون أي إخطار تمت االشارة اليه في البند أعاله
العالقات في المقام األول .إذا استمر العميل بكونه غير راض بعد الرد
الذي تلقاه ،يمكن للعميل إرسال شكوى الى البنك عن طريق قسم
الشكاوى والتعليقات في الموقع اإللكتروني الخاص بالبنك على:
.www.business.hsbc.ae/en-gb/ae/generic/contact-us

.

2الرسوم والمصاريف
الرسوم والتكاليف القياسية للبنك متاحة على:
.www.business.hsbc.ae/en-gb

.

3كشوف الحساب
يقدم البنك كشوف حساب توضح المدفوعات الواردة إلى والصادرة
من كل حساب عبر القنوات اإللكترونية أو إلى العنوان الموجود لدينا
في سجالتنا نيابة عنك .أنت مسؤول عن تحديث تفاصيل االتصال
الخاصة بك لضمان تلقيك لكشوف الحساب من جانبنا.

.

4سياسة استخدام الحساب

.1

ً
ً
متتاليا،
شهرا
4إذا لم يتم خصم أي مدفوعات من الحساب لمدة 12
يجوز للبنك وضع قيود على الحساب («حساب مقيد») .ال يتم احتساب
األرصدة االئتمانية الواردة إلى الحساب وأي رسوم ومصاريف يخصمها
ً
نشاطا على الحساب.
البنك فيما يتعلق بأي حساب باعتبارها

.2

4إلعادة تنشيط الحساب المقيد ،سيطلب البنك معلومات معينة
منك .يرجى االتصال بمدير العالقات الخاص بك أو ممثل البنك الخاص
ً
قادرا على تقديم مزيد من المعلومات حول هذا
بك والذي سيكون
المطلب.

.3

4إذا لم يتلق البنك منك أو إذا أخفقت في تقديم المعلومات المطلوبة
من قبل البنك ،فقد تخضع عالقتك لقواعد أخرى على النحو المطلوب
من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والتي يمكن أن
تشمل تحويل أي أموال لم تتم المطالبة بها في حسابك المقيد
(حساباتك المقيدة) («األموال غير المطالب بها») إلى مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

.4

4يتم إرسال أي أموال غير ُمطالب بها يتم تحويلها إلى مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي بالدرهم اإلماراتي («درهم إماراتي») .ويتم
تحويل أي أموال غير ُمطالب بها بعملة غير الدرهم اإلماراتي إلى درهم
إماراتي بسعر السوق السائد وقت إجراء هذا التحويل إلى مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

.5

4إذا كنت ترغب في المطالبة بأي أموال غير ُمطالب بها تم تحويلها إلى
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،يرجى االتصال بأي من الفروع
المدرجة في هذه اإلفصاحات للحصول على معلومات حول إجراءات
تقديم الشكوى.

.6

4يمكن إعادة دفع األموال غير المطالب بها إليك بالدرهم اإلماراتي
أو بعملة أخرى من اختيارك (شريطة أن تكون عملة مدعومة من قبل
البنك) بسعر السوق السائد وقت إعادة الدفع .يرجى مالحظة أن
هذا السعر قد يختلف عن السعر المستخدم من قبل البنك عند تحويل
ً
وفقا للبند
األموال غير المطالب بها إلى البنك المركزي اإلماراتي
أمواال أقل مما تم تحويله في األصل إلى
 .4-4قد يعني هذا أن تتلقى
ً
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

قائمة الفروع:
1 .أبوظبي ،مبنى عمير بن يوسف ،مقابل مبنى اتصاالت ،طريق المطار
القديم.
2 .دبي ،مبنى بنك اتش اس بي سي ،طريق السوق ،بر دبي.
3 .جبل علي ،المنطقة الحرة بجبل علي ،البوابة الرئيسية رقم  ،3دبي.
4 .الشارقة ،مبنى عبد العزيز ماجد ،طريق الملك فيصل ،الشارقة.
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إجراءات أمان القنوات اإللكترونية

يوضح هذا المستند إجراءات األمان (كما يتم مراجعتها أو تحديثها من قبل
مجموعة اتش اس بي سي من حين آلخر) ألي أنظمة مصرفية إلكترونية
(«القنوات االلكترونية») المقدمة من قبل أي عضو في مجموعة اتش اس بي
سي («بنك الملف التعريفي») لعمالئها («مالك الملف التعريفي»).
.

1إجراءات األمان في بنك الملف التعريفي

.1

1يستخدم بنك الملف التعريفي إجراءات لرفض وصول أطراف خارجية غير
مصرح لها إلى البيئة التي تعمل فيها خدمة اإلنترنت.

.2

1يضمن بنك الملف التعريفي أن أنظمته تخضع لرقابة صارمة بما في
ذلك وجود خطط استمرارية األعمال.

.3

1كجزء من إجراءات األمان في بنك الملف التعريفي ،يجوز أن يخضع
المستخدمون المرخص لهم من قبل مالك الملف التعريفي
(«المستخدمون») الذين يصلون إلى قناة «اتش اس بي سي نت»
اإللكترونية ،للتعليق التلقائي في حالة عدم قيامهم بتسجيل الدخول
إلى «اتش اس بي سي نت» خالل فترة  6أشهر .إذا لم يتم الوصول إلى
الملف التعريفي لـ»اتش اس بي سي نت» بواسطة أي مستخدم خالل
ً
ً
أيضا تعليق الملف التعريفي لـ «اتش اس بي سي
شهرا ،يجوز
فترة 18
نت».

.4

1إذا استُ خدمت طرق المصادقة البيومترية (على سبيل المثال ،مسح
بصمات األصابع أو التعرف على الوجه) للوصول إلى قناة إلكترونية من
جهاز محمول ،يحتفظ بنك الملف التعريفي وكيان اتش اس بي سي
المرتبط الذي يوفر تطبيقات للجهاز المحمول ،بالحق في إزالة ميزة
المصادقة البيومترية في أي وقت ،وإذا لزم األمر ،دون الحاجة إلى
إرسال إشعار في حالة وجود مخاوف تتعلق بأمان الجهاز .في الظروف
العادية ،سيظل من الممكن المصادقة عبر الجهاز المحمول باستخدام
طرق أخرى موجودة.

.

2إجراءات األمان لدى مالك الملف التعريفي

.1

2يتعين على مالك الملف التعريفي الوصول إلى القنوات اإللكترونية
فقط باستخدام طرق المصادقة التي يحددها بنك الملف التعريفي.

.2

2يضمن مالك الملف التعريفي أن جميع المستخدمين يحتفظون ببيانات
اعتماد األمان الخاصة بهم (كلمة المرور ،وإجابات أسئلة التذكر،
وإجابات األمان ،ورقم التعريف الشخصي لجهاز األمان ،وكلمة مرور
الجهاز المحمول/رقم التعريف الشخصي أو أي بيانات اعتماد أمان أخرى
مطلوبة للوصول إلى القنوات اإللكترونية ،حسب االقتضاء) بشكل
آمن وسري في جميع األوقات وعدم تيسير أي استخدام غير مصرح به
لبيانات االعتماد هذه .وعلى وجه الخصوص ،يحظر على مالك الملف
التعريفي مشاركة أي بيانات اعتماد أمان أو وصول إلى قناة إلكترونية
مع أي طرف خارجي بخالف مزود خدمة الطرف الخارجي الخاضع للتنظيم
المصرح به بذلك حسب األصول من ِقبل مالك الملف التعريفي.

.3

2مالك الملف التعريفي مسؤول عن االختيار الدقيق لمستخدميه ،مع
العلم بأنه يتم تزويد هؤالء المستخدمين بإمكانية الوصول إلى مجموعة
واسعة من اإلمكانيات بما في ذلك تعيين االستحقاقات للحسابات
أو الخدمات األخرى وإرسال التعليمات المتعلقة بهذه الحسابات أو
الخدمات.

.4

2على مالك الملف التعريفي إخطار بنك الملف التعريفي على الفور في
حالة فقدان أو سرقة أي أجهزة أمان.

.5

2على مالك الملف التعريفي:
(أ) اتخاذ اإلجراء المناسب على الفور لحماية الملف التعريفي ألي
مستخدم إذا كان لديه أي شك في أن بيانات اعتماد هذا
ً
ً
جزئيا بأي شكل من األشكال؛
كليا أو
المستخدم قد تم اختراقها
(ب) مراجعة النشاط األخير على حساباته والملف التعريفي للمستخدم
في حالة اشتباهه في تعرض بيانات اعتماد أي مستخدم للخطر
وإبالغ بنك الملف التعريفي على الفور بأي تناقضات؛ و
(ج) مراجعة حسابه ونشاط الملف التعريفي للمستخدمين
واستحقاقاتهم بانتظام للتأكد من عدم وجود مخالفات واإلبالغ عن
أي تباينات على الفور إلى بنك الملف التعريفي.

.6

2يجب على مالك الملف التعريفي إزالة أي مستخدم على الفور من
ملف تعريف القناة اإللكترونية الخاص به في حالة مغادرة المستخدم
لمؤسسة مالك الملف التعريفي .يُ ِّ
علق مالك الملف التعريفي استخدام
القنوات اإللكترونية على الفور من قبل أي مستخدم إذا كان هناك أي
مخاوف بشأن سلوك ذلك المستخدم أو صالحياته .يضمن مالك الملف
التعريفي أن بيانات اعتماد األمان أو األجهزة تستخدم فقط من قبل
مستخدم فردي معين تم تعيين هذه البيانات له باستثناء أي مقدم
خدمة خارجي خاضع للتنظيم مصرح له حسب األصول من قبل مالك
الملف التعريفي.

.7

2يضمن مالك الملف التعريفي أن مستخدميه يقدمون تفاصيل صحيحة
وكاملة وغير مختصرة في أي وقت تُ طلب فيها من قبل مجموعة اتش
ً
أيضا قيام المستخدمين
اس بي سي .يضمن مالك الملف التعريفي
بمراجعة هذه المعلومات بانتظام وتحديث تفاصيلهم كلما حدث تغيير
في تفاصيلهم وعدم االحتفاظ بأكثر من اسم مستخدم واحد أو أكثر من
مجموعة واحدة لبيانات اعتماد األمان في أي وقت.

.8

2يبلغ مالك الملف التعريفي بنك الملف التعريفي في غضون سبعة
أيام من إرسال جهاز أمان من قبل بنك الملف التعريفي بأنه لم يستلم
الحزمة المرسلة شريطة أن يكون مالك الملف التعريفي على علم
باإلرسال.

.9

2يعيد مالك الملف التعريفي أي أجهزة أمان إلى بنك الملف التعريفي
على الفور إذا طلب بنك الملف التعريفي ذلك.

2 .10يجب على مالك الملف التعريفي اعتماد ومراجعة تدابير األمان الداخلي
الخاصة به على أساس منتظم لضمان استمرار تحديث الحماية وبما
يتماشى مع إرشادات أفضل الممارسات التنظيمية وأفضل ممارسات
هذا القطاع .وينبغي أن تشمل هذه التدابير ،على سبيل المثال ال
الحصر ،الحماية من البرامج الضارة ،وقيود الشبكة ،وقيود الوصول
المادي ،وقيود الوصول عن بُ عد ،وإعدادات أمان الكمبيوتر ،ومراقبة
االستخدام غير السليم ،واإلرشادات حول متصفحات الويب المقبولة
واستخدام البريد اإللكتروني بما في ذلك كيفية تجنب الحصول على
البرامج الضارة.
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2 .11يكون لدى مالك الملف التعريفي عمليات قائمة لمنع الهندسة
بناء على اتصاالت احتيالية .والهدف
االجتماعية للمستخدمين أو التصرف ً
من ذلك هو منع اختراق البريد اإللكتروني التجاري والمخططات
ً
ً
إلكترونيا ينتحل شخصية شخص
بريدا
المماثلة حيث يُ رسل المحتال
معروف للمستخدم المصرح له لقناة إلكترونية ويسعى إلى تغيير
عنوان أو رقم حساب مصرفي ترسل المدفوعات إليه .وتشمل هذه
العمليات ،على سبيل المثال ،تلقي االتصاالت من قبل المستخدمين
والتي يبدو أنها من مرسلين معروفين (بما في ذلك ،على سبيل المثال
ال الحصر ،اإلدارة العليا والموردين والبائعين) لضمان التحقق من صحة
تلك االتصاالت على نحو مستقل (من خالل أي وسائل خالف البريد
االلكتروني).
2 .12إذا تم الوصول إلى أي قناة إلكترونية من قبل مستخدم عبر جهاز
محمول ،يطلب مالك الملف التعريفي من المستخدم:
(أ) أال يترك الجهاز المحمول دون مراقبة بعد تسجيل الدخول إلى أي
قنوات إلكترونية؛
(ب) النقر فوق الزر «تسجيل الخروج» عند انتهاء المستخدم من الوصول
إلى أي قنوات إلكترونية؛
(ج) تمكين ميزة قفل رمز المرور التلقائي للجهاز المحمول؛
(د) عدم مشاركة األجهزة المحمولة المستخدمة للوصول إلى القنوات
االلكترونية مع اآلخرين؛
(هـ) أنه الشخص الوحيد المسجل في القياسات البيومترية (على سبيل
المثال ،الوجه ،بصمة اإلصبع ،الصوت ،شبكية العين) وما إلى ذلك)
على الجهاز؛
(و) اتخاذ خطوات إللغاء تسجيل األجهزة التي لم تعد مستخدمة
كوسيلة للمصادقة على النحو المتوخى في البند 15؛ و
(ز) عدم الوصول إلى قناة إلكترونية عبر جهاز محمول تم كسر حمايته
أو تجذيره أو اختراقه بطريقة أخرى.
2 .13يقر مالك الملف التعريفي ويوافق على أنه في حالة تعليق قناته
اإللكترونية ألي سبب من األسباب ،فإن أي إعادة تنشيط الحقة لتلك
ً
تلقائيا جميع الصالحيات والقيود األصلية
القناة اإللكترونية سيعيد
ووصول المستخدم والوصول إلى الحسابات والخدمات نفسها قبل هذا
التعليق.
2 .14ينبغي أن يكون مالك الملف التعريفي على دراية بأن المستخدمين
الذين يصلون إلى قناة إلكترونية عبر جهاز محمول يمكنهم تنفيذ
مجموعة واسعة من األنشطة باستخدام الجهاز .ويشمل ذلك استخدام
بدال من جهاز أمان) لمصادقة
الجهاز المحمول (على سبيل المثالً ،
األنشطة المنفذة في جلسة قناة إلكترونية منفصلة تُ جرى عبر جهاز
حاسوب شخصي.
2 .15عندما يصل المستخدمون إلى القنوات اإللكترونية عبر إجراءات
المصادقة البيومترية المتاحة على بعض األجهزة المحمولة (على سبيل
المثال ،مسح بصمات األصابع أو التعرف على الوجه) ،يقر مالك الملف
التعريفي بأن طرق المصادقة هذه ال تزال تشكل خطر التعرض لالختراق
أو خطر السماح بالوصول غير المصرح به (على سبيل المثال في الحاالت
التي يشارك فيها أفراد األسرة المقربون).
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