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 ماكحألاو طورشلا -"صلب دليش" نامتئإلا ةيامح عرد
 عرد وه ام  .1

 نامتئإلا ةيامح
  ؟"صلب دليش"

 HSBC ةقاطب يلماح نم تنك نإ اهيلع لوصحلا بلط ميدقت كنكمي ةيرايتخا ةينيم/ ةيطغت نع ةرابع وه
 .رطق ةلود يف دودحملا طسوألا قرشلا HSBC كنب نع ةرداصلا ةينامتئالا
 كب ةصاخلا نامتئالا ةقاطب نويد دادس اهيف كيلع رذعتي يتلا تالاحلا يف ةينيم/ ةيطغت "صلب دليش" رفوي

 :لاح يف
 ةافولا .1
 مئادلا يلكلا زجعلا .2
 ريطخلا ضرملا .3
 )طقف بتاور نوضاقتي نيذلا تاقاطبلا يلماحل( يرسقلا لمعلا نادقف .4
 )طقف صاخلا م|اسحل نولمعي نيذلا تاقاطبلا يلماحل( تقؤملا يلكلا زجعلا .5

 ةهجلا يه ام  .2
 مدقت يتلا
 ةيطغتلا
؟ةينيمأتلا  

 طورش بجومبو .)MetLife( ةايحلا ىلع نيمأتلل ةيكيرمألا ةكرشلا لبق نم ةينيمأتلا ةيطغتلا ريفوت متي
 MetLife رفوتس ،HSBC و MetLife نيب )ةصيلوبلا( "صلب دليش"ــب ةصاخلا نيمأتلا ةصيلوب
 ةصيلوبلا ماكحأو طورش ليدعت نكمي .ةصيلوبلا بجومب مهتيطغت اوراتخا نيذلا HSBC ءالمعل ةيطغتلا
 كراطخ� HSBC موقيس ،كيلع رثؤت دق ةصيلوبلا يف تارييغت يأ ثودح لاح يفو .رخآل تقو نم
 يف امب ،تارييغتلا ىلع كعالطإل ةبسانملا قرطلا HSBC مدختسيسو .تارييغتلا ءارجإ نم ًاموي 30 لبق
  .ىرخألا ةينورتكلإلا لاصتالا تاونقو ينورتكلإلا ديربلاو لئاسرلا قيرط نع كلذ

 
 طورش يه ام  .3

 عرد ماكحأو
 نامتئإلا ةيامح
؟"صلب دليش"  

 طورشلا ةءارق ىجري ."صلب دليش" نامتئإلا ةيامح عرد ىلع ةقبطملا ماكحألاو طورشلا ةقيثولا هذه نمضتت
 .ةيانعب ماكحألاو
 اهمدختسا يتلا تاملكلا ضعب مهف ىلع كتدعاسمل ةقيثولا هذه ةيا¤ يف تاحلطصم درسم دجوي امك

HSBC. لاثملا ليبس ىلع( ةريبك فرح§ ةبوتكم تارابع وأ تاملك ىرت ثيحو، " Permanent 
Total Disability"(، تارابعلا وأ تاملكلا هذه ىنعم نم ققحتلاو درسملا ىلإ لاقتنالا كنكميف. 

 كنكمي له  .4
 طورشلا رييغت
؟ماكحألاو  

 نم ًاموي 30 لبق كراطخ� HSBC موقيس .رخآل تقو نم ماكحألاو طورشلا هذه ريغتت نأ نكمي
 مدختسيس .روفلا ىلع رييغتلا ءارج� موقنس ةلاحلا هذه يفو ،كحلاصل رييغتلا نكي مل ام ،تارييغتلا ءارجإ

HSBC ينورتكلإلا ديربلاو لئاسرلا قيرط نع كلذ يف امب ،تارييغتلا ىلع كعالطإل ةبسانملا قرطلا 
 .ىرخألا ةينورتكلإلا لاصتالا تاونقو ينورتكلإلا ديربلاو
 ىلع ينورتكلإلا HSBC عقوم ىلع ماكحألاو طورشلا نم ةخسن ثدحأ رفوتت

www.hsbc.com.qa  
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 يننكمي فيك  .5
 طورش لوبق
 عرد ماكحأو
 نامتئإلا ةيامح
؟"صلب دليش"  

 رايخكو .هب صاخلا رارقإلا جذومن ىلع عيقوتلا لالخ نم "صلب دليش" ماكحأو طورش ىلع قفاوت تنأ
 رايتخا عبرم مادختسÂ تنرتنإلا ربع ماكحألاو طورشلا هذه لوبق HSBC كنم بلطي دق ،ليدب
 رارقإ جذومن ىلع عيقوتلا لالخ نمو .يفتاهلا وأ ينورتكلإلا لاصتالا لاكشأ نم رخآ لكش وأ ينورتكلإ
 دق كن§ رّقت كنإف ،ةيفتاهلا وأ ةينورتكلإلا لاصتالا ةقيرط مادختسÂ كتقفاوم ىلإ ةراشإلا وأ "صلب دليش"
 .ماكحألاو طورشلا هذه ىلع تقفاوو تأرق
 
 يف ماكحألاو طورشلا ىلع أرطت يتلا تارييغتلا ىلع تقفاوو تأرق دق كنأ ًاضيأ HSBC ضرتفي فوس
 راعشإلا كلذ نم ًاموي 30 لالخ HSBC ملعُت ملو تريغت دق ا¤§ كغالبإل ًاراعشإ كيلإ لسرأ لاح
 تنأ .كب ةصاخلا ةينامتئالا HSBC ةقاطب مادختسا يف رمتسم كنأ وأ تارييغتلا ىلع ضرتعت كن§
 ةقفاوم لّكشي HSBC نم ةينامتئالا كتقاطبل كمادختسا رارمتسا وأ كضارتعا مدع نأ ىلع قفاوت
 هذه ىلع كنم ةقفاوم ةباثمب ربتعت ةينورتكلإ لوبق ةقيرط يأ نأ ىلع قفاوت امك .تارييغتلا هذه ىلع كنم
 عيمج قبطُتسو ،ًايطخ كتقفاوم تيدبأ دق تنك ول امك ،اهيلع أرطت تارييغت يأ ىلعو ،ماكحألاو طورشلا
 .ةينورتكلإلا لئاسولا ربع دوقعلا لوبق ىلع ةيراسلا ةلصلا تاذ ةمظنألاو نيناوقلا

 مه نم  .6
 صاخشألا
 ال نيذلا
 مهلمشت
 ةيطغتلا
 عردل ةينيمأتلا

 نامتئإلا ةيامح
؟"صلب دليش"  

 :يلي ام"صلب دليش" نامتئإلا ةيامح عرد يطغي ال
 .ةيفاضإلا تاقاطبلا يلماح •
 .تاكرشلا تاقاطب يلماح •
 .رثكأ وأ ًاماع 65 مهرامعأ غلبت نيذلا تاقاطبلا يلماح •

 
 ثيح نيمأتلا طاسقأ عفد نع فقوتلا لجأ نم HSBC راطخإ ىلإ جاتحتس ،65 نس كغولب دنع
 .ةصيلوبلا بجومب ةيطغتلا فاقيإ متيس
 
 ةيطغت متت نلف ،كب ةصاخلا ةينامتئالا HSBC ةقاطبب قلعتي اميف "صلب دليش" طاسقأ عفدت ال تنك اذإ
 ."صلب دليش" ةصيلوبب ةددحملا ةقاطبلا كلت
 

 يننكمي فيك  .7
 يف كارتشالا
 ةيامح عرد
 دليش" نامتئإلا
؟"صلب  

 دليش" نامتئإلا ةيامح عرد بجومب ةديدج ةيطغت ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا كنكمي ال هن§ ملعلا ىجري
  .كتزوحب ىرخأ ةينامتئا تاقاطب يأ ةيطغتل HSBC لالخ نم "صلب
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 عفانملا يه ام  .8
 فوس يتلا
 اهيلع لصحأ

 ةافولا لاح يف
 زجعلا وأ
 مئادلا يلكلا
 ةباصإلا وأ
  ؟ريطخ ضرمب

 امك مئاقلا ديصرلا نم ٪100 دادس متيس ،ريطخ ضرمب ةباصإلا وأ مئادلا يلكلا زجعلا وأ ةافولا ةلاح يف
 وه امك ددحملا ىصقألا دحلا ىلإ لصي امب كب ةصاخلا ةينامتئالا HSBC ةقاطب ىلع ةراسخلا خيرÑ يف
 :هÔدأ حضوم

 ةيطغتلل ىصقألا دحلا ةقاطبلا عون

 يرطق لÖر 50,000 ةيكيسالك

 يرطق لÖر 100,000 سنافدأ ،ةيبهذلا

 يرطق لÖر 200,000 رييميرب ،ةينيتالبلا

 
 :ريطخ ضرمب ةباصإلا ةيطغت عفانم
 اميف ددسُت عفانم تاعفد يأ ىلإ ةفاضإلÖً Âراس هالعأ ةنيبملا ةيطغتلا عفانم تاعفد نم ىصقألا دحلا ىقبي

 عفد متيس ،ريطخ ضرمل ةيطغتلÂ ةحيحص ةبلاطم دوجو ةلاح يف هنأ ينعي اذه .ريطخ ضرمب ةباصإلا صخي
 ةينيمأتلا ةيطغتلا رمتستسو ،)هالعأ ةنيبملا ةيطغتلل ىوصقلا دودحلا ىلإ لصي امب( مئاقلا ديصرلا نم 100٪

 .مئادلا يلكلا زجعلا ةيطغت عفانم وأ/و ةايحلا ىلع نيمأتلا صخي اميف "صلب دليش"ـل
 
 HSBC ةقاطب ىلع مئاق ديصر كيدل ناكو ريطخ ضرمب كصيخشت مت اذإ ،لاثملا ليبس ىلع

Platinum يف امك كب ةصاخلا ةينامتئالا Ñر 200,000 ةميقب ةراسخلا خيرÖعفدت فوسف ،يرطق ل 
 ديصرلا ناكو ،قحال تقو يف كتافو لاح يف .يرطق لÖر 200,000 هعومجم ام MetLife ةكرش
 MetLife ةكرش عفدت فوسف ،يرطق لÖر 200,000 وه ةراسخلا خيرÑ يف امك كتقاطب ىلع مئاقلا
 .)MetLife اهمعدت يتلا تابلاطملÂ انهر( يرطق لÖر 200,000 هعومجم ام
 
 ةماع دونب

 عيمج يف يرطق لÖر 200,000 غلبمب ةيطغتلل ىصقألا دحلا نييعت متي ،ةقاطب نم رثكأ ككالتما ةلاح يف
 مسقلا يف حضوم وه امك رخآل تقو نم رييغتلل ةلباق عفانملا غلابم عيمج نوكتو .عفانملا عيمجل تاقاطبلا

26. 
 

 عفانملا يه ام  .9
 فوس يتلا
 اهيلع لصحأ

 نادقف لاح يف

 تقؤملا يلكلا زجعلا وأ )طقف بتاور نوضاقتي نيذلا تاقاطبلا يلماحل( يرسقلا لمعلا نادقفب قلعتي اميف
 :يلاتلا وحنلا ىلع عفانملا نوكت ،)طقف صاخلا م|اسحل نولمعي نيذلا تاقاطبلا يلماحل(
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 يرسقلا لمعلا
 زجعلا وأ
 يلكلا
  ؟تقؤملا

 صخي اميف ةقاعإلا نمو يرسقلا لمعلا نادقف صخي اميف لمعلا مدع نم ًاموي 30 اàدم ةلماك ةرتف لكل
 :راظتنالا ةرتف دعب تقؤملا يلكلا زجعلا

 نوكي .رهشأ 6 ىلإ لصت ةدمل ةراسخلا خيرÑ يف مئاقلا ديصرلا نم ٪15 ةبسنب ةيرهش تاعفد •
 عفانملا عفد ةرتف لاوط ًاتبá لظي امك زجعلا نم لوألا مويلا/لمعلا نادقف خيرÑ يف ًاتبá مئاقلا ديصرلا
 و ؛)ديصرلا تاعفد(
 رهشأ 6 ىلإ لصت ةدمل تامدخلا ريتاوف عفدل Öًرهش يرطق لÖر 3,000 ىصقأ دحب ةيرهش تاعفد •

 )تامدخلا ةروتاف تاعفد(
 
 .هÔدأ 10 مسقلا ةعجارم ىجري ،عفانملا باستحا ةيفيك لوح ليصافت ىلع لوصحلل
 
 .هÔدأ 11 مسقلا يف ةحضوم يهو ،تابلاطملا عاونأ نم عون لكب قلعتت ةنيعم ماكحأو طورش كانه
 
 .26 مسقلا يف حضوم وه امك رخآل تقو نم رييغتلل عفانملا غلابم عيمج عضخت
 
 رظنا - ليجأتلا ةرتف قبطُت .ليصافتلا نم ديزم ىلع لوصحلل 17 مسقلا رظنا - راظتنالا تارتف قبطُت
 .12 مسقلا

 متي فيك  .10
 باستحا
 لاح يف عفانملا
 لمعلا نادقف
 وأ يرسقلا
 يلكلا زجعلا
  ؟تقؤملا

 ديصرلا تاعفد
 .ًاموي 30 اàدم ةقاعإلا/لمعلا مدع نم ةتبثم ةرتف لك نع ديصرلا تاعفد دادس قحتسي
 ًاتبá لظيو ةراسخلا خيرÑ يف مئاقلا ديصرلا هنأ ىلع مئاقلا ديصرلا تابثإ متي ،ديصرلا تاعفد دادس ضرغلو
  .رهشأ 6 ىلإ لصي امب عفانملا عفد ةرتف لاوط
 
 تامدخلا ةروتاف تاعفد
 :امهنم لكل عفانملل لصفنم ىصقأ دح دجويو اهتيطغت متي يتلا تامدخلا ريتاوف نم ناعون كانه
 

 ؛Öًرهش )طقف ةئامسمخو فلأ( يرطق لÖر 1,500 ىصقأ دحب ءÂرهكلاو ءاملا ريتاوف وه لوألا عونلا .1
 1,500 ىصقأ دحب تنرتنإلاو لباكلا نويزفلت ،)لومحمو يضرأ طخ( فتاهلا ريتاوف وه يناثلا عونلا .2

 .Öًرهش )طقف ةئامسمخو فلأ( يرطق لÖر
 
 قباسلا رهشلا ةروتاف ساسأ ىلع ةيرهشلا ةعفدلا ديدحت متيس ،تامدخلا ريتاوف تاعفد دادس ضرغلو
)Âزواجتت الو ،رهشأ 6 ىصقأ دحب ةعفدلا نوكتسو )ةقباسلا رهشألا نم ةقحتسم غلابم يأ ءانثتس 
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 و ءاملا/ءÂرهكلا ريتاوفل يرطق لÖر 1,500 يأ( ريتاوفلا نم عون لكل Öًرهش يرطق لÖر 1,500
 .)تنرتنإلاو لباكلا نويزفلتو فتاهلا ريتاوفل يرطق لÖر 1,500

 
 تناكو 2014 ربمتبس 24 خيراتب ةقاعإ ي§ تبصُأ وأ لمعلا نع ًالطاع تحبصأ اذإ ،لاثملا ليبس ىلع
 ةقحتسم يرطق لÖر 750 اهنم ،يرطق لÖر 1,000 غلبت 2014 سطسغأ رهشل تباثلا فتاهلا ةروتاف
 يرطق لÖر 250 عفد قحتسيس ،سطسغأ رهشل يرطق لÖر 250 و ةعوفدملا ريغ ةقباسلا ريتاوفلا نم
 يرطق لÖر 1,500 ىصقأ دحب تامدخلا ريتاوف نم عون لك ىلع اهسفن ةيجهنملا هذه قيبطت متيس .طقف
 .ريتاوفلا نم عون لكل

  .27 مسقلا يف حضوم وه امك رخآل تقو نم رييغتلل عفانملا غلابم عيمج عضخت
 يأ كانه له  .11

 ماكحأو طورش
 تاعفد صخت
 ةقلعتملا عفانملا
 لمعلا نادقفب
 وأ يرسقلا
 يلكلا زجعلا
  ؟تقؤملا

 :تابلاطملا عاونأ نم عون لكب ةقلعتملا ماكحألاو طورشلا يلي اميف
 
 :)ILOE( يرسقلا لمعلا نادقف
 :ًالوأ عقي اهيأ ،ةيلاتلا خيراوتلا نم يأ يف عفانملا عفد يهتني
 

 ةبولطم وأ ةرربم ةبلاطملا دعت مل اذإ •
 زجعلا/ةافولا ةلاح يف •
 )طقف يئزج ماودب لمعلا ناك ول ىتح( لمعلا فانئتسا دنع •
 كب صاخلا ركبملا دعاقتلا وأ دعاقتلا خيرÑ يف •
 رهشأ 6 يهو عفدلا ةدمل ىصقألا دحلا غولب دنع •
 ًاماع 65 رمعلا نم غلبت امدنع •
 ةينامتئالا HSBC ةقاطب ءاغلإ دنع •

 
 كيدل ناك اذإ ىتح ،ًارهش 12 ةرتف يأ لالخ رهشأ 6 هعومجم امل طقف عفانملا تاعفدب ةبلاطملا كنكمي
 .ًارهش رشع ينثإلا ةرتف سفن يف يرسقلا لمعلا نادقفب قلعتت تابلاطم ةدع
 
 ةصاخلا ىلوألا ةبلاطملا ةدم ءاضقنا دعب لصاوتملا لمعلا نم لقألا ىلع رهشأ 6 كانه نوكي نأ بجي
 قلعتت ةديدج ةبلاطم ميدقتل ًالهؤم نوكت ىتح ةنيعم عفانم ا¤أشب تعفُد يتلاو يرسقلا لمعلا نادقفب
 ،مئاد لمع دقع بجومب امإ ةتسلا رهشألا هذه قيقحت نكمي ،طقف ةلاحلا هذه يف .يرسقلا لمعلا نادقفب
 .ةدملا ددحم وأ تقؤم دقع بجومب وأ
 :ةيلاتلا طورشلا ءافيتسا كيلع بجي ،يرسقلا لمعلا نادقفب قلعتت ةبلاطم ميدقتل
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 لمعلا مدعب كراطخإ دنع ًاماع 65 نم لقأ كرمع نوكي نأ بجي •
 عوبسألا يف ةعاس 30 نع لقت ال مئادلا حبرملا لمعلا نم ةلصاوتم رهشأ 6 كيدل نوكي نأ بجي •

 ةبلاطملا خيرÑ لبق ماعلا/صاخلا عاطقلا يف لمعلا بحاص سفن عم
 ببسب نوكي ام فالخب( ةمدخلا نم لصفلا وأ ةلامعلا ضئاف نع جتÔ لمعلا مدع نوكي نأ بجي •

 )كولسلا ءوس
 
 لمعلا نادقفب ةصاخلا ةبلاطملا ميدقت تقو يف ةدئاسلا كفورظ ىلع هالعأ ةروكذملا ةيلهألا ريياعم قبطنت
 ةيامح عرد ةيطغت ىلع لوصحلل بلط كميدقت تقو يف ةدئاسلا كفورظ نع رظنلا ضغب ،يرسقلا
 ."صلب دليش" نامتئإلا
 
 كشو ىلع وأ( تدقف دق كن� كغلبأ دق لمعلا بحاص ناك اذإ ام روفلا ىلع �راطخإ كيلع بجي
 دعب كب ةصاخلا ةينامتئالا HSBC تاقاطب ىلع ةدبكتملا غلابملا ةيطغت متي نل .كلمع )دقفت نأ
 ."صلب دليش" لبق نم لمعلا نادقف خير�
 
 :)TTD( تقؤملا يلكلا زجعلا
 بيبط لبق نم كب ةصاخلا ةقاعإلا ةلاح صيخشت بجي ،تقؤملا يلكلا زجعلا صوصخب ةبلاطم ميدقتل
 .MetLife لبق نم هنييعت متي سرامم
 
 :ًالوأ عقي اهيأ ،ةيلاتلا خيراوتلا نم يأ يف عفانملا عفد يهتني

 ةبلاطملا معدي يذلا يساسألا طرشلا اهيف دعي مل يتلا ةلاحلا يف ةبولطم وأ ةرربم ةبلاطملا دعت ملامدنع •
 ادوجوم

 مئادلا يلكلا زجعلا وأ ةافولا ةلاح يف •
 ًاماع 65 رمعلا نم غلبت امدنع •
 )طقف يئزج ماودب لمعلا ناك ول ىتح( لمعلا فانئتسا ىلع ًارداق نوكت امدنع •
 كب صاخلا ركبملا دعاقتلا وأ دعاقتلا ةلاح يف •
 تاعفد نم لك( تقؤملا يلكلا زجعلÂ ةقلعتملا عفانملا تاعفد ددعل ىصقألا دحلا عفد متي امدنع •

 )ةيرهشلا تامدخلا ريتاوف تاعفدو مئاقلا ديصرلا
 
 كيدل ناك اذإ ىتح ،ًارهش 12 ةرتف يأ لالخ رهشأ 6 هعومجم امل طقف عفانملا تاعفدب ةبلاطملا كنكمي
 .ًارهش رشع ينثإلا ةرتف سفن يف تقؤملا يلكلا زجعلÂ قلعتت تابلاطم ةدع
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  :ةيلاتلا طورشلا ءافيتسا كيلع بجي ،تقؤملا يلكلا زجعلÂ قلعتت ةبلاطم ميدقتل
 

 وأ ةدملا ددحم لمع دقع بجومب وأ مئاد حبرم لمع دقع بجومب ءاوس( ةلجسم ةنهم يف نوكت نأ •
 ةقاعإلÂ كتباصإ نم لوألا مويلا يف )صاخلا كباسحل لمعت

 "صلب دليش"ـل ةينيمأتلا ةيطغتلا يف تكرتشا امدنع ًاقاعم نكت مل •
 دعب عطتست ملو ثداحل كضرعت وأ ضرمب كتباصإ ةجيتن ًايلك لمعلا نع فقوتلا ىلإ تررطضا •

 ةبلاطملا نع غالبإلا مت امدنع لمعلا فانئتسا
 

 مت دق هنأ ول امك عفانملا عفدُت ،تقؤملا يلكلا زجعلل تابلاطم ةدع نيب ام نيرهش نم لقأ ءاضقنإ لاح يف
 ةقحاللا تابلاطملا ىلع )18 مسقلا رظنا( راظتنالا ةرتف قبطُت نل ،ةلاحلا هذه يفو .ةدحاو ةبلاطم ميدقت
  .تقؤملا يلكلا زجعلÂ قلعتت ةبلاطم لوأ ميدقت دعب
 

 أدبت ىتم  .12
 ةيطغتلا
 له ؟ةينيمأتلا
 ميدقت يننكمي
 ًةرشابم ةبلاطم
 ذخأ دعب
   ؟ةيطغتلا

  .ءدبلا خيرÑ نم كب ةصاخلا ةينيمأتلا ةيطغتلا أدبت
 
 امك ةريطخلا ضارمألاو مئادلا يلكلا زجعلاو يرسقلا لمعلا نادقفب ةصاخلا عفانملا ىلع ليجأتلا تارتف قبطُت
 :هÔدأ روكذم وه
 
• Âدم ليج/ ةرتف قبطُت ،يرسقلا لمعلا نادقفل ةبسنلàنم ًايئاقلت كتبلاطم ضفر متيس .ًاموي 30 ا 

 خيرÑ نم ًاموي 30 لالخ عقي ةراسخلا خيرÑ ناك اذإ عفانم ةيأ عفد متي نلو MetLife ةكرش لبق
 ؛ءدبلا
• Âدم ليج/ ةرتف قبطُت ،تقؤملا يلكلا زجعلل ةبسنلàنم ًايئاقلت كتبلاطم ضفر متيس .ًاموي 30 ا 

 خيرÑ نم ًاموي 30 لالخ عقي ةراسخلا خيرÑ ناك اذإ عفانم ةيأ عفد متي نلو MetLife ةكرش لبق
 و ؛ءدبلا
• Âدم ليج/ ةرتف قبطُت ،ةريطخلا ضارمألل ةبسنلàلبق نم ًايئاقلت كتبلاطم ضفر متيس .ًاموي 90 ا 

 خيرÑ نم ًاموي 90 لالخ عقي ةراسخلا خيرÑ ناك اذإ كل عفانم يأ عفد متي نلو MetLife ةكرش
  .ءدبلا
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 ةدم مك  .13
 يتلا ةيطغتلا

    ؟ينلمشتس

 ةقاطب اهيف لمحت يتلا ةدملا لاوط كتيطغت متيس ،"صلب دليش" ةصيلوب ىلإ مامضنالا كرايتخا دنع
HSBC نامتئالا ةقاطب ةروتاف نم ًاءزج لكشت يتلا ،ةيرهشلا طاسقألا عفد يف تيرمتسا املاط ةينامتئالا 

 .ةينيمأتلا ةيطغتلا ءاغل� موقت ىتح وأ كلذ فالخب كرطخن ىتح ،كب ةصاخلا ةيرهشلا
 
 نيمأتلا طاسقأ عفد نع فقوتلا لجأ نم HSBC راطخإ ىلإ جاتحتس ،ًاماع 65 نس كغولب دنع
 .ةصيلوبلا بجومب ةيطغتلا فاقيإ متيس ثيح

 عفدأس مك  .14
 ةيطغتلا لباقم
 ةينيمأتلا
 ةصيلوب بجومب
 ؟"صلب دليش"
   ؟اهتفلكت مكو

 رهظتسو كب ةصاخلا ةينامتئالا HSBC ةقاطب ةروتاف نم ءزجك "صلب دليش" ةصيلوب طاسقأ ديق متيس
  .نامتئالا ةقاطبل يرهشلا فشكلا يف
 
 ةينامتئالا HSBC ةقاطب ىلع مئاقلا يرهشلا ديصرلا نم ٪0.60 ةبسنب يرهشلا طسقلا نوكيس
 ةصاخلا ةينامتئالا HSBC ةقاطب باسح فشك خيرÑ يف مئاق ديصر كيدل نكي مل اذإ .كب ةصاخلا
 .رهشلا كلذل "صلب دليش" ةصيلوب لباقم موسر يأ كانه نوكي نلف ،كب
 
 ،ربمتبس رهشل كباسح فشك خيرÑ يف يرطق لÖر 1,000 هردق يلاح مئاق ديصر كيدل ناك اذإ :لاثم
 فشك خيرÑ يف مئاقلا كديصر ناك اذإ .ربمتبس رهشل يرطق لÖر 6 وه "صلب دليش" طسق نوكيسف
 .ةيراس ةينيمأتلا ةيطغتلا لظت امنيب كنم موسر يأ ليصحت متي نلف ،رفص وه باسحلا
 
 .24 مسقلا يف حضوم وه امك رخآل تقو نم رييغتلل موسرلاو طاسقألا عضخت

 يننكمي مك  .15
 ي� مكراطخإ
   ؟ةبلاطم

 HSBC راطخإ ىلإ جاتحتسف ،"صلب دليش" ةصيلوب بجومب ةبلاطم ميدقتل لهؤم كنأ دقتعت تنك اذإ
 تامولعم ي§ HSBC ديوزتو )ةبلاطملا ىلإ يدؤي يذلا ثدحلا خيرÑ نم ًاموي 90 لالخ( كتبلاطمب
 .MetLife ةكرش اهبلطت وأ/و HSBC اهبلطي دق قئáوو
 
 دحألا نم 6081 390 4 971+ مقرلا ىلع تابلاطملÂ قلعتي اميف HSBC كنبب لاصتالا كنكمي
 .ًءاسم 4 ةعاسلا ىلإ ًاحابص 8 ةعاسلا نم ،سيمخلا ىلإ
 
 يف تابلاطم يأ نع غالبإلا نم دكأتلا ىجري ،نكمم تقو عرسأ يف ةقحتسملا عفانملا عفد نامض لجأ نم
 يف قئáو/تامولعم يأ ميدقتو )ةراسخلا خيرÑ نم ًاموي 90 لالخ( ثدحلا عوقو دعب نكمم تقو برقأ
  .نكمم تقو عرسأ
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 قلعتت تارارق يأ ةيلوؤسم وأ تابلاطملا عفد ةيلوؤسم لمحتي الو نيمأتلا ةهج سيل وه HSBC نإ
 ةيفيك لوح ليصافتلا نم ديزمل .ةصيلوبلا صوصخب نيمأتلا ةهج يه MetLife ةكرش .تابلاطملا عفدب
  .18 مسقلا ةعجارم ىجري ،ةقحتسملا عفانملا عفد

 يه ام  .16
 يتلا تادنتسملا
 ّيلع نيعتي
   ؟اهميدقت

 عفانملا نم عفانم يأ صوصخب ةبلاطم يأ ميدقت لاح يف اهميدقت كيلع بجوتي يتلا تادنتسملا نمضتت
  :يلي ام ةقحتسملا
 
 ةافولا

 هيلع نمؤملا ةينامتئالا ةقاطبلا لماحل ةينوناق ةافو ةداهش •
 هيلع نمؤملا ةينامتئالا ةقاطبلا لماحل ةيصخشلا تابثإل ةيمسر ةقيثو يأ •
 رخآل تقو نم MetLife ةكرش اهبلطت دق ىرخأ ةيفاضإ ةقيثو يأ •

 
 مئادلا يلكلا زجعلا

 ةجرد بناج ىلإ ثداحلا/رطخلا لماوع/ضرملا روهظ ةيادب خيرÑو ةعيبط حضوي لصفم يبط ريرقت •
 .زجعلا
 لـمعلا ءاـ¤إ خيرÑو لـمعلا يف كءدـب خيرÑ نيبي هـيدـل لـمعت يذـلا لـمعلا بـحاـــــــــــــــص نم باـطخ •

 .ءا¤إلا ببسو
 كب ةصاخلا ةيصخشلا ةيوهلا ةقاطب وأ رفسلا زاوج نع ةروص •
 فتاهلا مقرو لماكلا كناونع •
 .ةلصلا تاذ ربتخملا ريراقتو ليلاحتو / يسيطانغملا نينرلا / ةيعطقملا ةعشألاو / ةعشألا روص لك •
 .ثداح يأ عوقو لاح يف ةطرشلا ريرقت •
 رخآل تقو نم MetLife ةكرش اهبلطت دق ىرخأ ةيفاضإ ةقيثو يأ •

 
 ةريطخلا ضارمألا

 ةقلعتملا ةيبطلا ةلدألاو هـــــــــصيخـــــــــشتب ماق يذلا صتخملا بيبطلا لبق نم ريطخلا ضرملا صيخـــــــــشت •
Âهنع غلبملا ريطخلا ضرمل. 

 .كب ةصاخلا ةيمسرلا ةيصخشلا ةيوهلا ةقيثو •
 .رخآل تقو نم MetLife ةكرش اهبلطت دق ىرخأ ةيفاضإ ةقيثو يأ •

 
 تقؤملا يلكلا زجعلا
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  .ةلصاوتملا زجعلا ةرتف نم لوألا مويلا يف ةلجسم ةنهم ىلوتت تنك كن§ تابثإ •
 نايب عم ،ثداح وأ ضرم ببسب لمعلا نع كبايغ زاجأ يذلا لجسملا بيبطلا نم ةداهش •

 ةلمتحملا هتدمو هبابسأ
 نيمأتلا ةطخ لبق نم )لمعلا ةباصإ ،ةيضرملا ةزاجإلا صخي اميف( زجعلا تالدب عفد ىلع ليلد •

 تدجو نإ ،ةينطولا
 كب ةصاخلا ةيمسرلا ةيصخشلا ةيوهلا ةقيثو •
 .رخآل تقو نم MetLife ةكرش اهبلطت دق ىرخأ ةيفاضإ ةقيثو يأ •

 
 يرسقلا لمعلا نادقف

 يف امب ،ةلامعلا ضئاف وأ ةمدخلا نم لــــــصفلÂ كب صاخلا لمعلا بحاــــــص نم كل هجوم باطخ •
 ةمدخلا نم لصفلل يلعفلا ذافنلا خيرÑو ةمدخلا نم لصفلا ببسو خيرÑ كلذ
 كب ةصاخلا ةريشأتلاو رفسلا زاوج نم ةخسن •
 .رخآل تقو نم MetLife ةكرش اهبلطت دق ىرخأ ةيفاضإ ةقيثو يأ •

 
 .ثدحلا خيرÑ نم ًاموي 90 لالخ تادنتسملا عيمج MetLife ملتست نأ بجي
 
 ةئبعت لاح يفو .قيقدو لماك لكشب MetLife اهحرطت يتلا ةلئسألا عيمج ىلع ةباجإلا كيلع بجي
 .لوصألا بسح كلذب ًالوخم صخشلا كلذ نوكي نأ بجيف ،كنع ةباينلÂ صخش ةطساوب جذامنلا
 
 ىرخأ تاغلب ةبوتكملا تادنتسملا مجرتُت نأ بجيو .ةيبرعلا وأ ةيزيلجنإلا ةغللÂ قئáولا عيمج ميدقت بجي
 .اهميدقت لبق يمسر ماع مجرتم لبق نم )جراخلا يف ةدبكتملا تابلاطملا ببسب(
 
 .اهذيفنت خيرÑو ضيرملا مسا ةلثامم تادنتسم ةيأو ةينيسلا ةعشألا مالفأ عيمج لمحت نأ بجي
 
 لبق نم كتبلاطم ضفر متي دقف ،مسقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألاو طورشلا ءافيتسا متي مل اذإ

MetLife. 
 
 تسيل ةبلاطملا نأ يف كشلل ببس يأ اهيدل ناك اذإ كل يبط صحف ءارجإ يف اهقحب MetLife ظفتحت
  .ةيقيقح
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 فيكو ىتم  .17
 ةعفدلا ملتسأس
 دعب يب ةصاخلا
؟ةبلاطملا  

 .تابلاطملا نم ةددحم عاونأل راظتنا تارتف كانه
 
 ةرتف كانهف ،تقؤملا يلكلا زجعلا وأ يعوطلا ريغ لمعلا نادقف نع ضيوعتلا صخت ةبلاطم كيدل تناك اذإ
 .ةقحتسم عفانم ةيأ عفد لبق ةراسخلا خيرÑ نم ًاموي 30 اàدم راظتنا
 
 نم ًارهش 12 اàدم راظتنا ةرتف كانهف ،مئادلا يلكلا زجعلا نع ضيوعتلا صخت ةبلاطم كيدل تناك اذإ
Ñةقحتسم عفانم ةيأ عفد لبق ةراسخلا خير. 
 
 MetLife موقت فوسف ،16 مسقلل ًاقفو MetLife ىدل ةلوبقمو ةحيحص كتادنتسم تناك اذإ
 ةعجارم ىجري ،ةقحتسملا عفانملا عفد ةيفيك لوح ليصافتلا نم ديزمل .لمع موي 15 لالخ كتبلاطم ةجلاعمب
 .هÔدأ 18 مسقلا
 

 متيس فيك  .18
 تاعفد دادس
 عفانملا
؟ةقحتسملا  

 ٍذئنيح موقيس يذلا HSBC ىلإ ًةرشابم MetLife لبق نم ةقحتسملا عفانملا تاعفد عيمج دادس متيس
 .كب ةصاخلا ةينامتئالا HSBC )تاقاطب( ةقاطب ىلع ديصرلا دادسل اهمالتسا متي عفانم يأ ديقب

 ثدحيس اذام  .19
 ةيطغتلل
 ةينيمأتلا
 اذإ يب ةصاخلا
 نع تفقوت
 ةروتاف عفد
 يتقاطب
؟ةينامتئالا  

 ىتح ،كب ةصاخلا ةيرهشلا نامتئالا ةقاطب ةروتاف نم ًاءزج لكشت يتلا ،ةيرهشلا طاسقألا عفد كيلع بجي
 ةيطغتل ٍفاك ريغ غلبم دادسب تمق وأ( ةيرهشلا كتروتاف دادس نع تفقوت اذإ .ةينيمأتلا ةيطغتلا رمتست
  .عفانم يأ عفد متي نلو كب ةصاخلا "صلب دليش" ةينيمأتلا ةيطغتلا ءا¤إ متيسف ،)لماكلÂ ةقحتسملا موسرلا

 قاطن وه ام  .20
 ةيطغتلا
 ةينيمأتلا
 ةصيلوب بجومب
؟"صلب دليش"  

 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةعاس 24 رادم ىلع "صلب دليش" ةصيلوب بجومب ةينيمأتلا ةيطغتلا رمتست
 
 كنأل مئاد يلك زجع وأ تقؤم يلك زجع وأ ريطخ ضرم صوصخب ةبلاطم ميدقت يف بغرت تنك اذإ نكل
 MetLife لبق نم هل صخرم بيبط لبق نم كزجع/كضرم صيخشت نيعتي فوسف ،قاعم وأ ضيرم
  .رطق ةلود يف ًايصخش دوجوم نوكت نأ كنم بلطتي دق امم ،رطق ةلود لخاد
 



 

INTERNAL 

 دعأ مل ول اذام  .21
 ةصيلوب ديرأ
؟"صلب دليش"  

 لاصتالا قيرط نع تقو يأ يف "صلب دليش" ةصيلوب بجومب كب ةصاخلا ةينيمأتلا ةيطغتلا ءاغلإ كنكمي
  :ينورتكلإلا هعقوم ىلع ةحاتم HSBC كنبب فتاهلا ربع لاصتالا ليصافت نإ .HSBC كنبب
 www.hsbc.com.qa 
 
 ءاغلإ دنع .ةيطغتلا فاقيإ يف كتبغرب HSBC راطخإ خيرÑ نم كب ةصاخلا ةينيمأتلا ةيطغتلا فقوتتس
 يأ دادرتسا كل قحي ال نكلو ،يلاتلا يرهشلا كباسح فشك نم اءدب طاسقألا فقوتت ،ةينيمأتلا كتيطغت
 .ءاغلإلا تقو ىتح ةعوفدم طاسقأ

 يأ كانه له  .22
 وأ دويق
 نم تاءانثتسا
 دليش" ةصيلوب
؟"صلب  

 درت ."صلب دليش" ةصيلوب بجومب ةينيمأتلا ةيطغتلا ىلع قبطُت يتلا تاءانثتسالا ضعب كانه ،معن
 .ةمدقملا ةبلاطملا عون بسح فلتختو هÔدأ لودجلا يف تاءانثتسالا
 

 .عفانم ةيأ عفد متي نلف ،هÔدأ ةروكذملا تاءانثتسالا نم يأ قيبطت لاح يف
 
 تاءانثتسالا تناك اذإ امو ال مأ عفانملا عفد متيس ناك اذإ ام قلطملا اهريدقتل ًاقفو MetLife ددحتس
 لمحتي الو تابلاطملÂ قلعتي اميف MetLife تارارق ةيلوؤسم HSBC لمحتي ال .ال مأ قبطنت
 يبطلا صحفلا روضح كنم بلطُي دق ،MetLife بلط ىلع ًءانب .تابلاطملا دادس ةيلوؤسم
 عفانملا تناك اذإ ام ديدحت لجأ نم MetLife لبق نم دمتعم يبط سرامم لبِق نم )ةيبطلا تاصوحفلا(
 .قبطنت ةنيعم تاءانثتسا كانه تناك اذإ ام وأ عفدلا ةقحتسم
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ةبلاطملا عون  تاءانثتسالا 

 ةافولا

 لقعلا ميلس ريغ وأ ميلس صخش هبكترا ءاوس ،راحتنإلا .1
 يأ وأ/و ةيعيبطلا ةعانملا صقنل ةرـشابم ريغ وأ ةرـشابم ةقيرطب دئاعلا ضرملا .2

 درــــــــــــــسم يف زدــيإلا فيرعت رظنا( زدــيإلا كــلذ يف اــمب كــلذــب طبترم ضرم
 .)تاحلطصملا

  تاردخملا وأ لوحكلا لامعتسا يف طارفإلا .3
 .باهرإلا لامعأو ةيندملا تÂارطضالا وأ بغشلا لامعأ وأ برحلا .4
 .يعاعشالا ثولتلا .5
 .برحلا عالدنإ لالخ بجاولا ةيد/ ءانثا ةحلسملا تاوقلا يف ةمدخلا .6
 يمارجإلا طاشنلا / ةعورشملا ريغ لاعفألا .7
 .رفسلا لوادج ىلع ةجردم ريغ ةرئاط يف رفسلا .8
 قابـس كلذ يف امب( تارايـسلا تاكرحم اهيف مدختـست ةـضÖر يأ يف ةكراـشملا .9

 وأ تالظملÂ قيلحتلاو سطغلاو ةمكالملاو ةيفارتحإلا ةـــــــضÖرلاو )تارايـــــــسلا
  .لابجلا قلستو ليخلا قابسو قّلعملا يعارشلا ناريطلا

 
 يف وأ ًايطرش تنك اذإ ،)ةحلسملا تاوقلا( هالعأ 6 ءانثتسالÂ قلعتي اميف
 عفانملا عفد قحتسي هنإف ،يمويلا كبجاو ءادأ ءانثأ تيفوتو ةحلسملا تاوقلا
 نم يأ صوصخب ةقحتسم ةبلاطملا تناك اذإ الإ ،"صلب دليش" ةصيلوب بجومب
 لعف وأ ةيبرحلا تايلمعلا وأ وزغلا وأ برحلا وأ ةيلهألا برحلا :ةيلاتلا ثادحألا
 وأ بارضإلا وأ بغشلا لامعأ وأ درمتلا وأ ةيئادعلا لامعألا وأ يبنجألا ودعلا
 وأ بيردتلا نم عون يأ وأ باهرإلا لامعأ وأ ةروثلا وأ ةيندملا تÂارطضالا
 .عون يأ نم تارجفتملا وأ ةريخذلا مادختسا نمضتي يذلا فيلكتلا وأ نيرمتلا
 
  ."ةافولا تاءانثتسا"ـب لودجلا اذه ةيقب يف هالعأ ةروكذملا تاءانثتسالا ىلإ راشُي

 

 يلكلا زجعلا
 مئادلا

 )هالعأ ددحملا وحنلا ىلع( ةافولا تاءانثتسا .1
 وأ ةميلـس ةيلقع ةلاح يف صخـشلا ناك ءاوـس ةيدـسج ةباـصإ سفنلا ةباـصإ .2

 ةميلس ريغ
 يبصع وأ يسفن بارطضا وأ ضرم يأ وأ ةيسفنلا ضارمألا .3
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 ءاـيميكلÂ وأ Öًرهجم وأ ًاـيلمعم اـهفــــــــــــــشك نكمي ال يتلا ةـيمهولا ىواـكــــــــــــــشلا .4
 .هفالخو ةعشألÂ ريوصتلÂ وأ ةيويحلا

 ًاينوناق لهؤم سرامم بيبط لبق نم هب ىصوملا يبطلا جالعلل عوضخلا مدع .5
 
 تاءانثتــسا"ــــــــــــــــــب لودجلا اذه ةيقب يف ًاعم هالعأ ةروكذملا تاءانثتـــسالا ىلإ راـــشُي
 ."مئادلا يلكلا زجعلا

 

 ةريطخلا ضارمألا

 ةينيمأتلا ةيطغتلل كمالتسا خيرÑ نم ًاموي 90 لالخ ثدحت ةبلاطم يأ •
 )هالعأ 12 مسقلا رظنا( "صلب دليش" ةصيلوب بجومب
 ةيتاذلا تÂاصإلا •
 ن§ يراشتسالا رّقي مل ام ،ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب ةباصإلا وأ زديإلا •

 لمعلا نم طقف كعنمت ةلاحلا
 .خلإ ..يعاعشإلا ثولتلا •
 اهريغو لوحكلاو تاردخملا يطاعت •
• Ôكلذ يف امب ،ًايبط ةيرورض تسيل تاجالع وأ تايلمع نع ةجت 

 ةيليمجتلا تاجالعلا وأ ليمجتلا تارضحتسم
 رّقي مل ام يبصع وأ يسفن بارطضا يأ وأ بائتكالا وأ قلقلا وأ داهجإلا •

 لمعلا نم طقف كعنمت ةلاحلا ن§ يراشتسا يسفن بيبط
 ًايعاعشإ تبثُت ملام رهظلÂ ةلصلا تاذ تالاحلا •

 يلكلا زجعلا
 يلماحل تقؤملا
 نيذلا تاقاطبلا
 م§اسحل نولمعي
صاخلا  

 ءانثتسا نع ادع ،)هالعأ حضوم وه امك( مئادلا يلكلا زجعلا تاءانثتسا •
 .تقؤملا يلكلا زجعلا ىلع قبطني ال يذلاو 3 مقر ةافولا
 يبصعلا راي¤الا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،ةيلقع ةلاح يأ •

 .رتوتلÂ ةطبترم ىرخأ ةلاح يأ وأ قلقلا وأ بائتكالا وأ
 ،ةددحم ةيريرس جئاتن كانه نكت مل ام ،ةلصلا تاذ تالاحلاو رهظلا مالآ •

 نيعم للخ دوجو ىلع ةيعاعشإلا ةيبطلا ةلدألا لثم
 
 زجعلا تاءانثتسا"ـب لودجلا اذه ةيقب يف هالعأ ةروكذملا تاءانثتسالا ىلإ راشي
 "تقؤملا يلكلا

 
 

 )هالعأ ددحملا وحنلا ىلع( تقؤملا يلكلا زجعلا تاءانثتسا •
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 لمعلا نادقف
 يلماحل يرسقلا
 نيذلا تاقاطبلا
 بتاور نوضاقتي

 لالخ فظوملل هراطخ� لمعلا بحاص موقي يذلا يرسقلا لمعلا نادقف •
 )هالعأ 13 مسقلا رظنا( ًاموي 30 ةغلابلا ليجأتلا ةرتف
 يعيبط لكشب هلجأ ءاهتنا وأ تقؤملا دقعلا وأ ةدملا ددحم لمعلا دقع ءا¤إ •
 ركبملا دعاقتلا •
 وه لمعلا بحاص نوكي امدنع ةلامعلا ضئاف وأ ةمدخلا نم لصفلا •

 وأ ةكرشلا يف نيمهاسملا دحأ نوكت امدنع وأ ،كترسأ دارفأ دحأ وأ كجوز
 اàرادإ سلجم ءاضعأ دحأ
 كلذ يف امب ،لمعلا بحاص نم زيفحتب ةيعوطلا ةلاقتسالا وأ ةلاقتسالا •

 ةيميظنتلا تارييغتلا ببسب ةكرشلا يف ىرخأ ةبسانم ةفيظو ضفر تالاح
 رحلا لمعلا •
 :يلي ام ببسب ةمدخلا نم لصفلا •

 كولسلا ءوس •
 تÂارضإلا •
 لمعلا بحاص لبق نم لمعلا قالغإ •
 وأ ؛ىرخألا ةمظنملا ةيلامعلا تاعازنلا •
 ةينوناق ريغ لامعأ يأ •

 يضرعلا وأ يمسوملا وأ يئزجلا لمعلا •
 

 يأ كانه له  .23
 ىرخأ بابسأ

 لعجت
MetLife 

 ىلع ةرداق ريغ
 عفد وأ ينيم¬
 عفانملا
؟ةقحتسملا  

 وأ حئاول وأ نيناوق يأ قرخ ىلإ يدؤيس كلذ ناك اذإ عفانم يأ عفد وأ كتيطغتب MetLife موقت نل
 .ةيلود تÂوقع

 اذإ لعفأ اذام  .24
 ًايضار نكأ مل
 يتلا ةمدخلا نع
 اهاقلتأ

 ،نيعم أطخ بكترا HSBC نأ دقتعت تنك اذإ وأ ،هعقوتت يذلا ةمدخلا ىوتسم HSBC مدقي مل اذإ
 يف أدبيس ،رمألا مزل اذإو ،فقوملا يف قيقحتلÂ كلذ دعب HSBC موقيس .HSBC رابخإ ىجريف
 ،ءاضتقالا دنع ،ةنيعم تاوطخ HSBC ذختيس ،كلذ ىلإ ةفاضإلÂ .نكمم تقو عرس§ عضولا بيوصت
 .تالاحلا كلت لثم راركت عنمل
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 صوصخب
 دليش" ةصيلوب
؟"صلب  

 
 ا|اصن يف رومألا عضوو كتالؤاست ىلع درلÂ ينعملا مسقلا ريدم وأ كعرف ريدمل ةصرفلا ةحÑإ ىجري
 .حيحصلا
 
 لحل HSBC تاءارجإ لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا يف بغرتو ٍضار ريغ لازت ال تنك اذإ
  :يلاتلا ينورتكلإلا ديربلا ناونع ربع HSBC كنبـب لاصتالا ىجري ،ىواكشلا

customerexperienceuae@hsbc.com. 
 
 مهنيكمتل MetLife ىلإ كاوكش لقنب HSBC موقيس ،MetLife ةكرشـب قلعتت كاوكش تناك اذإ
 عم هلح ىلإ جاتحت رمأ اذهف ،اهيلع عزانتم ةبلاطم كيدل ناك اذإ ،لاثملا ليبس ىلع .ًةرشابم كيلع درلا نم

MetLife ىدل .ًةرشابم MetLife 5433 638 800 وهو ءالمعلا ةمدخل يناجم مقر. 
 

 ناك ول اذام  .25
 عازن انيدل
  ؟نيعم

 يف عازنلا اذه لح ىلع قفاوت كنإف ،MetLife نيبو كنيب وأ HSBC نيبو كنيب عازن دوجو لاح يف
 .ةيراس ةيتارامإ نيناوق يأو رطق ةلود نيناوق قيبطت متيسو .رطق ةلود مكاحم
 

 عضخت له  .26
 ةصيلوب موسر
 "صلب دليش"
 اهعفانمو
 ةيطغتلا دودحو
 اهيف ةينيمأتلا
 كلذ ىلإ امو
  ؟رييغتلل

 ةصاخلا تاءانثتسالاو طورشلاو ةيطغتلا دودحو عفانملاو موسرلا عيمجو "صلب دليش" ةصيلوب طاسقأ نإ
Âريدقتل اًقفو رخآل تقو نم رييغتلل ةضرع ةصيلوبل HSBC وأ/و MetLife. موقيس HSBC 
 ةلاحلا هذه يفو ،كتحلصم يف رييغتلا نكي مل ام تارييغت يأ خيرÑ نم ًاموي 30 لبق راطخإ هيجوتب

 يف امب ،تارييغتلا ىلع كعالطإل ةبسانملا قرطلا HSBC مدختسيس .روفلا ىلع ذيفنتلا زيح لخديس
 .ىرخألا ةينورتكلإلا لاصتالا تاونقو ينورتكلإلا ديربلاو لئاسرلا قيرط نع كلذ
 
 ا| لومعملا عفانملاو موسرلاو طاسقألا ليصافت نمضتت يتلاو( ماكحألاو طورشلا نم ةخسن ثدحأ نإ
  :ينورتكلإلا HSBC عقوم ىلع ةحاتم )تاءانثتسالاو طورشلاو ةيطغتلا دودحو

www.hsbc.com.qa  
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 تاحلطصملا درسم

 لوصحلل Metlife ةعجارم ىجري( ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىدل هفيرعت قفو ةبستكملا ةعانملا صقن ةمزالتم وه   زديإلا
 لالتعاو ،HIV ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع نمضتي وهو .)فيرعتلا اذه نم ةخسن ىلع
 .ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف لازه ةمزالتمو ،)فرخلا( غامدلا

 يف دودحملا طسوألا قرشلا HSBC كنب نع ةرداصلاو كب ةصاخلا ةينامتئالا HSBC ةقاطب يه    نامتئالا ةقاطب
  .رطق ةلود

 يذلا يجاتلا نÖرشلا ضرم ،ةيغامدلا ةتكسلا ،يولكلا لشفلا ،ةيبلقلا ةبونلا ،ناطرسلا :يلي ام ينعي    ريطخ ضرم
  :يلاتلا وحنلا ىلع هذه MetLife ةكرش فّرعُت .ددعتملا بلصتلا ،ةيسيئرلا ءاضعألا عرز ،ةحارج بلطتي

 ةلومشملا ضارمألا
 ةیطغتلا يف

 تافیرعت

 اذه لمشي .ةجسنألا وزغو ةثيبخلا Öالخلا راشتناو طبضنملا ريغ ومنلÂ زيمتي ثيبخ مرو ناطرسلا
 ةينيناليملا ماروألاو ةيوافمللا ماروألاو )نمزملا يوافميللا مدلا ناطرس ءانثتسÂ( مدلا ناطرس
 يف ماروألاو دلجلا تÔاطرس عيمجو ةدباللا ةيزاغلا ريغ تÔاطرسلا ينثتسي هنكل ،ةثيبخلا
  .ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف دوجو

 ملأ اهبحاصي نأ بجي يتلاو ،مدلا تادادمإ ةيافك مدعل ةجيتن بلقلا ةلضع نم ءزج ةافو ةیبلقلا ةبونلا
 تÖوتسم يف عافتراو يئÂرهكلا بلقلا طيطخت يف ةديدج تاريغتو ةليوط ةرتفل ردصلا يف
 .بلقلا ميزنا

 يولكلا لشفلا
 

 متحي يذلاو نيتيلكلا لمع فئاظو يف نمزملا لشفلا ببسب ةيئاهنلا هلحارم يف ىلكلا ضرم
 لكشب ىلكلا ليسغ وأ ينوتيربلا ىلكلا ليسغل عضخي نأ هيلع نمؤملا صخشلا ىلع
 .ىلكلا عرز وأ مظتنم

 كلذ يف امب ةعاس 24 نم رثكأل مودت ةيبصع تاديقعت اهنع جتني ةيغامد ةلاح يأ ةیغامدلا ةتكسلا
 نع مجانلا دادسنالاو ةجمجلا لخاد ةيعوألا نع مجانلا فيزنلاو خملا ةجسنأ ءاشتحا
 تÂونلا ىنثتسُتو .مئادلا يبصعلا زجعلا ىلع ليلد ميدقت بجي .ةمجمجلا جراخ ردصم
 .ديدحتلا هجو ىلع ةرباعلا ةيرافقإلا

 
 يجاتلا نایرشلا ضرم
 ةحارج بلطتی يذلا

 ةيجاتلا نييارشلا نم رثكأ وأ نينثا دادسنا وأ قيض حيحصتل حوتفم بلق ةيلمعل عوضخلا
 نكل ،يلخادلا يدثلا نÖرش مادختسÂ عيقرتلا وأ نفاصلا ديرولا عيقرت مادختسا لالخ نم
 ةلدأ ميدقت بجي .رزيللا تاينقت وأ نولابلا بأر لثم ةيحارجلا ريغ تاءارجإلا عيمج ىنثتسُت
Âيساسألا ضرملل يئاعولا ريوصتل. 
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 ءاضعألا عرز
 ةیسیئرلا

 .يمظعلا عاخنلا وأ سÖركنبلا وأ دبكلا وأ ةئرلا وأ بلقلا عرز ةيلمعل ًايلعف يقلتملا عوضخ

 ىفشتسم يف يراشتسا باصعأ بيبط لبق نم ددعتملا بلصتلا ضرمل حضاو صيخشت ددعتملا بلصتلا
 نع لقت ال ةلصاوتم ةرتفل ةيبصع تÂارطضا دوجو ةبلاطملا بحاص تبثي نأ بجي .ريبك
 لثمتت .تÂارطضالا هذه ةجيتن ةدحاو ةساكتنا نم لقألا ىلع ىناع دق هنا وأ رهشأ 6
 .ةيكرحلاو ةيسحلا فئاظولا فعض هتبثت نأ يغبني يذلاو نيلايملا عزن يف ةيجذومنلا ضارعألا

 

CSP - ةصيلوبلا طورش بجومب ةمدقم نامتئالل ةينيم/ ةيطغت نع ةرابع وهو "صلب دليش" نامتئالا ةيامح عرد وه. 
 
 كلذب صاخلا رارقإلا ىلع عيقوتلا قيرط نع وأ فتاهلا ربع "صلب دليش" نامتئالا ةيامح عرد لوبق خيرÑ - ءدبلا خير�
 .)ةلعاف نامتئالا ةقاطب نوكت نأ ًامئاد ةطيرش(
 
 ."صلب دليش" ةيطغت يف ةلومشملا ةيساسألا نامتئالا ةقاطب بحاص ةافو ينعي - ةايحلا نادقف وأ ةافولا
 
 ىلع لوصحلل 13 مسقلا رظنا -ةيطغتلا ءدب ليج/ اهلالخ متي يتلاو ءدبلا خيرÑ دعب ةينمزلا ةرتفلا يه - ليجأتلا ةرتف
 .ليصافتلا نم ديزم
 
 ةقاطبلا لماح لبق نم ةراسخلا خيرÑ يف دودحملا طسوألا قرشلا HSBC كنبل قحتسملا غلبملا وه - مئاقلا ديصرلا
 دنبلا بجومب نيمأتلا يف ةلومشم ةيفاضإلا ةقاطبلا تناك اذإ ،ةيفاضإلا ةقاطبلاو ةيساسألا ةقاطبلا نم لك ىلع ،ةيساسألا
 نيمأتلا عفانم باستحال همادختساو مئاقلا ديصرلا ديمجت متي ،ةراسخلا خيرÑ يف .ةقيثولا هذه يف هيلع صوصنملا يرايتخالا
 يأ لمشي ال مئاقلا ديصرلا نأ ةصيلوبلا لماحو ةكرشلا نيب هيلع قفتملاو موهفملا نم ؛ةصيلوبلا هذه بجومب اهيلع صوصنملا
 .نيمأتلا عفانم باستحا نم اهئانثتسا متيس غلابملا هذه نأو ةراسخلا خيرÑ دعب ةينامتئالا ةقاطبلا لماح هبحسي غلبم

 
 :وه "ةراسخلا خير�"

 .هيلع نمؤملا نامتئالا ةقاطب لماح ةافو خيرÑ وه ،ةافولا عفانم صوصخب ةمدقملا تابلاطملل ةبسنلÂ )أ(
 ضرملا وأ ةباصإلا خيرÑ وه ،تقؤملا يلكلا زجعلا وأ مئادلا يلكلا زجعلا عفانم صوصخب ةمدقملا تابلاطملل ةبسنلÂ )ب(

 ٍفوتسم هنأ ىلع نيمأتلا ةكرش لبِق نمو نيعم بيبط لبِق نم هدامتعا بجي يذلاو ،زجعلا روهظ ىلإ يدؤي يذلا
 .ءدبلا خيرÑ قبسي الأ بجي زجعلا ةبلاطم يف ةراسخلا خيرÑ نإ .زجعلÂ ةقلعتم ةبلاطم ميدقتل انه ةدراولا طورشلل

 خيرÑ وأ ريطخلا ضرملل لوألا صيخشتلا خيرÑ وه ،ةريطخلا ضارمألا عفانم بجومب ةمدقملا تابلاطملل ةبسنلÂ )ج(
 .ةينيمأتلا ةيطغتلÂ ةلومشملا ةيحارجلا تايلمعلا نم يأل ةيحارج ةيلمع ءارجإ ىلإ يدؤت يتلا ةلاحلل لوألا صيخشتلا



 

INTERNAL 

 ،Metlife لبق نم هلوبق متي نأو نيعم بيبط لبق نم ريطخلا ضرملا صيخشتو ةراسخلا خيرÑ دامتعا متي نأ بجي
 .ًايئا¤ اهرارق نوكي يتلاو

 ةمدخلا ءا¤إ ىلإ ريشي يذلا باطخلا خيرÑ وه ،يرسقلا لمعلا نادقف عفانم صوصخب ةمدقملا تابلاطملل ةبسنلÂ )د(
 لالخو ءدبلا خيرÑ دعب ًاخرؤم نوكي نأ بجي يذلاو ،هيلع نمؤملا نامتئالا ةقاطب لماح لمع بحاص نع رداصلا
 .ةصيلوبلا ةرتف
 

 نم ديزمل 18 و 13 نيمسقلا عجار - ةلصلا تاذ راظتنالاو ليجأتلا تارتفل ًاعضاخ ةبلاطم لكل ةراسخلا خيرÑ لظيس **
 ** تامولعملا

 

HIV - ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف وه. 
 

HSBC - كنب وه HSBC رطق ةلود يف دودحملا طسوألا قرشلا. 
 
 يداحأ رارق نع جتانلا كلمع نادقف وه – )طقف بتاور نوضاقتي نيذلا تاقاطبلا يلماحل( يرسقلا لمعلا نادقف
 .23 مسقلا يف ةدراولا تاءانثتسالا يف ةروكذملا بابسألا ريغ رخآ ببس يأل لمعلا دقع ءا¤� كب صاخلا لمعلا بحاصل
 
 تاسايسلل ًاقفو ًاعوط دعاقتلا وأ نوناقلا بجومب دعاقتلا كنم بلطُي نأ لبق ةيعاوط دعاقتلا وه - ركبملا دعاقتلا
 .هيدل لمعت يذلا لمعلا بحاصل ةيلخادلا
 
 ةنسل )6( مقر يتارامإلا يداحتالا نوناقلا بجومب ةلجسملا ،ةايحلا ىلع نيمأتلل ةيكيرمألا ةكرشلا يه – MetLife ةكرش

  .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا – يبد ،371916 ديرب قودنص ،34 ليجستلا مقر ،2007
 
 نم عون ي§ مايقلا نم كعنمي يذلا ضرملا وأ ةيدسجلا ةباصإلا نع مجانلا زجعلا وه - )PTD( مئادلا يلكلا زجعلا
 .كتايح نم ةيقبتملا ةرتفلا لالخ بسكم وأ حبر وأ رجأ لباقم نهملا وأ لمعلا
 
 يأو MetLife لبق نم HSBC حلاصل ةرداصلا 44056 مقر ةينامتئالا ةايحلا ىلع نيمأتلا ةصيلوب يه - ةصيلوبلا
 )كلذ نوراتخي نيذلا( هب ةصاخلا نامتئالا تاقاطب يلماحل ةينيم/ ةيطغت ريفوتل HSBC ىدل ةلثامم تاقفاوم وأ صلاوب
 .رخآل تقو نم
 



 

INTERNAL 

 يتلا ةتقؤملا ةيلكلا ةقاعإلا يه – )طقف صاخلا م|اسحل نولمعي نيذلا تاقاطبلا يلماحل( )TTD( تقؤملا يلكلا زجعلا
 .يضرع ضرمب ةباصإلا وأ ةيضرع ةيدسج ةباصإ ةجيتن صاخلا كباسحل كلمع ءادأ نم كعنمت
 
 رداصلا ةمدخلا ءا¤إ راعشإ يف روكذم وه امك هيلع نمؤملا ةقاطبلا لماحل لمع موي رخآ دعب لوألا مويلا وه - ةلاطبلا خير�
 .هيلع نمؤملا نامتئالا ةقاطب لماح لمع بحاص نع
 
 هيلع نمؤملا نامتئالا ةقاطب لماح هيف فنأتسي يذلا خيراتلا يف يهتنتو ةلاطبلا خيرÑ نم أدبت يتلا ةرتفلا يه - ةلاطبلا
 .)يئزج ماودب لمع درجم ناك ول ىتح( لمعلا عاونأ نم عون يأ يف لمعلا
 
 يف ةلاطبلا خيرÑو ،تقؤملا يلكلا زجعلاو مئادلا يلكلا زجعلا ةلاح يف ةراسخلا خيرÑ نم ةينمزلا ةرتفلا يه - راظتنالا ةرتف
 18 مسقلا عجار - MetLife لبق نم ةقحتسم عفانم يأ دادس اهلالخ متي نل يتلاو ،يرسقلا لمعلا نادقف ةلاح
 .ليصافتلا نم ديزم ىلع لوصحلل
 
 ةكرشلا اهمدقت ةصيلوب بجومب ةيرايتخا ةينيم/ ةيطغت نع ةرابع وه - Credit Shield Plus  نامتئالا ةيامح عرد
  .MetLife لبق نم نيمأتلا عفانم عيمج ريفوت متي .MetLife ةايحلا ىلع نيمأتلل ةيكيرمألا

 

 
 

 
 
 


