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خاضع إلشراف البنك املركزي القطري و بشكل رئيسي لسلطة دبي للخدمات املالية.

ال�رشوط واالأحك�م الع�مة للمنتج�ت اال�ستثم�رية ومنتج�ت الت�أمني

1. مقدمة

1-1  ت�سكل ال�رشوط والأحكام الواردة يف ال�رشوط والأحكام العامة املاثلة وامل�ستملة على املالحق املت�سمنة يف هذه الوثيقة التفاقية املربمة بينك ) "عميلنا"( وبيننا )"البنك"( بالن�سبة 
لكل معاملة تقوم باإبرامها معنا لأغرا�س ال�ستثمار اأو التخطيط للرثوات )"املعاملة"(.

1-2  تتاألف ال�رشوط والأحكام املطبقة على اأية معاملة من ال�رشوط والأحكام العامة املاثلة وامل�ستملة على املالحق املت�سمنة يف هذه الوثيقة وتلك الواردة يف كل م�ستند من امل�ستندات 
ذات ال�سلة املدرجة اأدناه )"امل�ستندات ذات ال�سلة"( التي ت�سكل معًا التفاقية املربمة بينك وبيننا:

التي تطبق عليك عندما تقوم بتنفيذ اأية معاملة يف الدولة املحددة يف �رشوط الدولة املقدمة اإليك واأية �رشوط جتربنا الأنظمة  ال�رشوط  1-2-1  "�رشوط الدولة": تن�س على 
واللوائح املطبقة و/اأو امل�رشع املحلي لدينا يف الدولة ذات ال�سلة باأن نلفت انتباهك اإليها ب�سكل �رشيح؛

1-2-2  "و�سف املنتج": ين�س على ال�رشوط اخلا�سة باملنتج التي تطبق على املعاملة التي يربمها البنك معك اإ�سافة اإلى تلك الواردة يف الطلب بالن�سبة للمنتج املحدد. ويف 
حال عر�سنا عليك منتجات ا�ستثمارية مقدمة من قبل اأطراف اآخرين، فقد يتاألف و�سف املنتج ذو ال�سلة من ال�رشوط والأحكام اخلا�سة بالأطراف الآخرين املزودين 

لهذه املنتجات؛ و
1-2-3  "تاأكيد املعاملة": ين�س على املرا�سالت التي نقوم باإر�سالها اإليك للتاأكيد على اإمتام املعاملة ح�سب الأ�سول.

1-3  �سيتم االعتب�ر من خالل توقيعك والتزامك مبع�ملة م� )بعد اإمت�م طلب املع�ملة( ب�أنك قد قبلت ال�رشوط واالأحك�م الع�مة امل�ثلة وامل�ستملة على املالحق املت�سمنة يف هذه االتف�قية 
وتلك الواردة يف كل م�ستند من امل�ستندات ذات ال�سلة.

1-4  توافق على اأنه عندما تقوم باإبرام معاملة ما مع البنك فاإن ال�رشوط والأحكام املاثلة وامل�ستملة على املالحق املت�سمنة يف هذه الوثيقة وتلك الواردة يف كل م�ستند من امل�ستندات 
ذات ال�سلة تطبق على تلك املعاملة. وتكون هذه ال�رشوط والأحكام العامة مطبقة عندما يقدم البنك اإليك اأي م�سورة اأو تو�سيات.

1-5  تطبق ال�رشوط والأحكام املاثلة وامل�ستملة على املالحق املت�سمنة يف هذه الوثيقة اإ�سافة لأية م�ستندات حالية اأو اإ�سافية متعلقة مبعامالت معينة. ويف حال وجود اأي اختالف بني 
امل�ستندات املذكورة اأعاله، فاإنه يعتد ب�رشوط بيانات املنتج ذو ال�سلة. وعلى نحو مماثل، فاإن �رشوط الدولة ذات ال�سلة تاأخذ الأولوية فوق هذه ال�رشوط والأحكام العامة.

1-6  يجوز للبنك تنفيذ وتوفري خدمات اأخرى خا�سة باملعامالت عرب �رشكاته الزميلة اأو الأطراف الآخرين غري ذوي ال�سلة. وتفو�س البنك با�ستخدام خدمات الأطراف الآخرين يف توفري 
هذه اخلدمات دون احل�سول على موافقة اإ�سافية منك وبناًء على ال�رشوط التي قد يحددها البنك. وبالن�سبة للمعامالت املربمة مع اأو من خالل الأطراف الآخرين، فاإنك قد تكون 
عر�سة لل�رشوط والأحكام التجارية لدى هوؤلء الأ�سخا�س. ويف حال وجود اأي اختالف بني تلك ال�رشوط والأحكام التجارية وهذه ال�رشوط والأحكام العامة، فاإنه يعتد بهذه ال�رشوط 

والأحكام التجارية، اإن وجدت، بخ�سو�س حقوق والتزامات هذا الطرف الآخر.
1-7  االأنظمة واللوائح املطبقة

1-7-1  تخ�سع هذه ال�رشوط والأحكام العامة وجميع املعامالت لالأنظمة واللوائح املطبقة وذلك حتى:
يف حال وجود اأي اختالف بني هذه ال�رشوط والأحكام العامة واأية اأنظمة ولوائح مطبقة، فاإنه يعتد بالأخرية اإلى احلد الذي يكون ملزمًا ح�سب القانون لأحد  )اأ( 

الطرفني اأو كليهما؛
ل �سيء يف هذه ال�رشوط والأحكام العامة ي�ستثني اأو يقيد اأي التزام لدينا جتاهك ح�سب الأنظمة واللوائح املطبقة؛ )ب( 

يجوز لنا اتخاذ اأو اإغفال اتخاذ اأي فعل نعتربه �رشوريًا للتاأكد من اللتزام باأية اأنظمة ولوائح مطبقة؛ )ج( 
تكون جميع الأنظمة واللوائح املطبقة واأي �سيء نقوم به اأو نف�سل يف القيام به من اأجل اللتزام بها ملزمًا لك؛ و )د( 

لن جتعل اأية اأفعال نقوم باتخاذها اأو نف�سل باتخاذها لغر�س اللتزام باأية اأنظمة ولوائح مطبقة منا اأو اأيًا من مدراءنا اأو م�سوؤولينا اأو موظفينا اأو وكالئنا اأو  )ه( 
زمالئنا مطالبني مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة اأو امل�ستندات ذات ال�سلة.

1-8  التوا�سل معن�
1-8-1  نطلب منك التوا�سل مع مدير عالقاتك امل�رشفية على اأ�سا�س غري ر�سمي )اأو مدير التخطيط املايل- على النحو املطبق( يف كل اجلوانب املتعلقة باأية معاملة ح�سبما تتفق 
معه. ويرجى التاأكد اأي�سًا على اأ�سا�س ر�سمي اأن توجه مرا�سالتك اخلطية اإلينا واإر�سالها بالربيد امل�سجل. اأما بالن�سبة لأية �سكاوى، فاإننا نطلب منك اأوًل الت�سال مبدير 
عالقاتك امل�رشفية )اأو مدير التخطيط املايل- على النحو املطبق( اأو ب�سكل بديل تقدمي �سكواك اإلينا عرب فرعك املحلي اأو مركز الت�سال اأو املوقع الإلكرتوين اخلا�س 
بالدولة. ويرجى عدم اإر�سال اأية مرا�سالت ر�سمية اإلينا عن طريق الفاك�س اأو الربيد الإلكرتوين. وينبغي اأن تكون لغة املرا�سالت بالجنليزية و/اأو العربية و�ست�ستلم 

امل�ستندات واملعلومات الأخرى منا باللغة الجنليزية اأو باللغتني )العربية/ الجنليزية(.
1-8-2  يرجى العودة اإلى بطاقة العمل للح�سول على البيانات الكاملة ملدير عالقاتك امل�رشفية )اأو مدير التخطيط املايل- على النحو املطبق(. ويرجى الحتفاظ بهذه البطاقة 

للرجوع اإليها م�ستقباًل.
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1-9  ال�سفة
انت ونحن نقوم باإبرام معامالت مل�سلحتنا اخلا�سة ولي�س ب�سفة وكيل اأو موؤمتن نيابة عن اأحد اآخر.

1-10  الر�سوم
1-10-1  تلتزم بت�سديد ر�سومنا املتفق عليها معك بني احلني والآخر وامل�ستملة على:

ر�سوم امل�سورة والتو�سيات )اإن وجدت(؛ )اأ( 
اأية �رشائب مفرو�سة من قبل اأي �سلطة اأو هيئة خمت�سة على اأية معاملة منفذة من قبلك؛ )ب( 

اإذا كان منطبقًا، الفائدة على اأي مبلغ م�ستحق اإلينا بناًء على الأ�سعار املفرو�سة من قبلنا ب�سكل عادي )واملتوفرة عند الطلب(؛ )ج( 
اأية غرامات مفرو�سة من قبل اأي �سلطة اأو هيئة خمت�سة يكون �سببها ت�رشفك و�سلوكك؛ و )د( 

اأية �رشيبة قيمة م�سافة اأو �رشائب اأخرى مطبقة على اأٍي مما ذكر اأعاله، مبا يف ذلك اأية �رشيبة احتجازية. )ه( 
1-10-2  توافق على اأن هذه الر�سوم بالإ�سافة لأية ر�سوم مفرو�سة من قبل مزودي املنتجات من الأطراف الأخرى تطبق على النحو املف�سل يف و�سف املنتج ذو ال�سلة.

1-10-3  ينبغي عليك املالحظة باأنه عندما نقوم باإبرام معامالت معك فاإننا قد نتلقى ر�سوم وعمولت من مزودي املنتجات الذين �ساعدونا يف اإبرام املعامالت معكـ اإل اأنه لن 
يتحتم عليك ت�سديد هذه الر�سوم اإلينا مبا�رشة. و�سيتم الإف�ساح عن كامل تفا�سيل الر�سوم والعمولت امل�ستحقة الدفع املطبقة من قبل مزودي املنتجات و�سيتم اإر�س�له� 

اإليك ب�سكل منف�سل.
1-11  االإلغ�ء

يرجى العودة اإلى بيانات املنتجات ذات ال�سلة لالطالع على اأحكام الإلغاء املتعلقة مبعامالت حمددة ومعينة.

2. الم�سورة 
2-1  املعلوم�ت املتلق�ة منك

يف حال قدمنا اإليك م�سورة، فاإن مدير عالقاتك امل�رشفية )اأو مدير التخطيط املايل -على النحو املطبق( �سيقرتح عليك نطاقًا وا�سعًا من املنتجات بعد النظر يف مدى ومالءمتها 
لظروفك ال�سخ�سية. و�سن�سعى للح�سول على معلومات حول ظروفك ال�سخ�سية واملالية كي نتمكن من تقدمي التو�سيات اأو اتخاذ قرار يكون منا�سبًا ومالئمًا لك. كما �سن�سعى للح�سول 
على معلومات حول معرفتك وخربتك يف ال�ستثمار حتى نتمكن من تقييم ما اإذا كانت املعاملة املقرتحة، ف�ساًل عن تقدمي امل�سورة ال�ستثمارية، مالئمًة لك. وبالتاأكيد، فاإن القرار 

بال�ستثمار يف منتجات حمددة عائداً لك وحدك، لكننا نتعهد مب�ساعدتك يف اتخاذ القرارات ال�ستثمارية النهائية.
2-2  دقة املعلوم�ت والعجز عن اإبالغن�

نفرت�س باأن املعلومات التي قدمتها اإلينا حول ظروفك ال�سخ�سية واملالية واملعرفة واخلربة دقيقة، ولن نتحمل اأية م�سوؤولية جتاهك يف حال حدوث اأي تغيريات على هذه املعلومات 
اأو اأ�سبحت غري دقيقة ما مل تقم باإبالغنا بذلك. وتقر باأننا، ما مل نح�سل على املعلومات ال�سحيحة والكاملة منك، فاإننا لن نكون قادرين على تقدمي امل�سورة اإليك ب�سكل دقيق.

2-3  امل�سورة وترتيب�ت التنفيذ فقط
يرحى العلم باأننا لن نبلغك بوقائع اأي معاملة معينة اإذا اعتقدنا على نحو معقول، ويف وقت تلقي تعليماتك، باأنك ل تتوقع احل�سول على هذه امل�سورة وباأنك تتعامل على اأ�سا�س 
التنفيذ فقط. ويف حال اأبلغناك باأن �سياق عملك املقرتح غري منا�سب لك، ولكنك على الرغم من ذلك، ترغب يف امل�سي قدمًا باملعاملة، فاإننا �سنقبل تعليماتك فقط على اأ�سا�س التنفيذ 
مقابل احل�سول على امل�سورة. ويف هذه الظروف، �سنبلغك يف حينها باأننا �سننفذ تعليماتك على ذلك الأ�سا�س. وقد من�سي قدمًا يف تنفيذ املعاملة حتى واإن كنت تت�رشف على العك�س 

من امل�سورة التي قدمناها اإليك.
2-4  عدم تقدمي م�سورة م�ستمرة

قد نقوم بني احلني واالآخر، وبن�ًء على حريتن� املطلقة يف الت�رشف، بتقدمي املعلوم�ت وامل�سورة والتو�سي�ت ح�سب رغبتن� واإرادتن�. اإال اأنن� ل�سن� ملزمني مطلقً� بتوفري اأي م�سورة 
م�ستمرة متعلقة ب�إدارة ا�ستثم�راتك اأو ب�أي مع�ملة معينة.

2-5  احلدود
2-5-1  يف حال كنا نقوم بتوفري معلومات اأو م�سورة اأو تو�سيات حول ال�سوق، فاإننا ل نقدم اأي �سمان ب�ساأن دقتها اأو كماليتها اأو ب�ساأن التبعات ال�رشيبية املرتتبة على اأية 

معاملة. وما مل نتفق معك بخالف ذلك ب�سكل خطي على وجه التحديد، فاإنك تقر مبوجبه:
باأن توفري امل�سورة هو اأمر عار�س على عالقتك معنا وقد مت توفريها لتمكينك من اتخاذ القرارات ال�ستثمارية اخلا�سة بك فقط؛ )اأ( 

اأن املعلومات املقدمة اإلى العمالء الآخرين قد تكون خمتلفة عن امل�سورة املقدمة اإليك؛ و )ب( 
اأن هذه املعلومات قد ل تكون من�سجمة مع ا�ستثماراتنا العقارية اأو تلك املتوفرة لدى زمالئنا اأو مدراءنا اأو موظفينا اأو وكالئنا. )ج( 

2-6  االأبح�ث اال�ستثم�رية واملعلوم�ت االأخرى املن�سورة
قد نقوم بني احلني والآخر باإر�سال تقارير اأبحاث وتو�سيات ومن�سورات اأخرى اإليك. ويف حال احتواء امل�ستند على اأي �رشوط تتعلق بال�سخ�س اأو بفئة من الأ�سخا�س الذي/ التي 
يق�سد اأن يوزع عليه/ عليها امل�ستند، فاإنك توافق على اأنك لن تقوم بتمرير هذا امل�ستند اإلى هذا ال�سخ�س اأو فئة الأ�سخا�س. كما اأننا ل نقدم اأية �سمانات ب�ساأن وقت ا�ستالمك لتقارير 
الأبحاث اأو التو�سيات ول ن�سمن اأن ت�ستلم تقارير الأبحاث اأو التو�سيات يف نف�س الوقت كالعمالء الآخرين. ولن نكون مطالبني عن اأي قرار ا�ستثماري قد تقوم باعتماده على 
اأ�سا�س كامل اأو جزئي بناًء على اأي تقرير اأبحاث ا�ستثماري اأو تو�سيات اأو من�سور اآخر نقوم باإر�ساله اإليك. وقد تظهر اأية تقارير اأبحاث من�سورة اأو تو�سيات يف خدمة املعلومات 
التي تعر�س على ال�سا�سة. ويرجى العودة اإلى املادة 13-8 للح�سول على معلومات اإ�سافية حول كيفية اإدارتنا للتعار�سات والختالفات التي ميكن اأن توؤثر على نزاهة ومو�سوعية 

البحث ال�ستثماري الذي نقدمه اإليه.
2-7  امل�سورة الالحقة

لن نقدم اأية م�سورة غري تلك املقدمة يف هذه ال�رشوط والأحكام العامة ومبا يتما�سى مع الأنظمة واللوائح املعمول بها. ولقطع ال�سك باليقني، فاإننا لن نقدم اأية م�سورة �رشيبية اأو 
قانونية اأو حما�سبية، ولن نكون يف اأي وقت ملزمني بتوفري اأية م�سورة �رشيبية اأو قانونية اأو حما�سبية.

3. المعلوم�ت ال�سخ�سية
3-1  ال�رشية

3-1-1  اإننا ناأخذ معلوماتك ال�سخ�سية على حممل اجلد ونتعهد بعدم تبادلها مع اأي طرف اآخر )مبا يف ذلك �رشكاتنا الزميلة(، اإل:
اإذا كنا ملزمني من الناحية القانونية اأو الق�سائية مبوجب اأمر �سادر عن املحكمة بالإف�ساح )مبا يف ذلك بناًء على طلب اأي �سلطة اأو هيئة ت�رشيعية اأو  )اأ( 

�رشيبية اأو �سوق فيه طرف مقا�سة مركزي(؛
اإذا كان لدينا واجب عام بالإف�ساح عنها؛ )ب( 

اإذا كانت اأغرا�سنا التجارية القانونية حتتم علينا الإف�ساح عنها؛ )ج( 
اإذا مت الإف�ساح مبوجب موافقتك؛ اأو )د( 
على النحو الوارد يف ال�رشوط اأدناه. )ه( 
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3-2  اال�ستخدام الع�م وتب�دل ملعلوم�تك
3-2-1  توافق على تخويلنا بجمع وا�ستخدام وتبادل املعلومات املتعلقة بك ومبعامالتك وا�ستخدامك ملنتجاتنا وخدماتنا وعالقاتك امل�رشفية مع �رشكاتنا الزميلة:

لتنفيذ الطلبات التي تقدمها؛ )اأ( 
لتزويدك باملنتجات واخلدمات التي تطلبها، مبا يف ذلك وبدون ح�رش، لأغرا�س تطوير اأو �سيانة اأي منتج اأو نظام، اأو تخزين اأو معاجلة اأية بيانات )مبا يف  )ب( 

ذلك البيانات ال�سخ�سية( اأو تقدمي اأي م�ستند متعلق بتوفري املنتجات واخلدمات؛
ملتطلبات اللتزام واملطابقة و/اأو اأن�سطة اإدارة خماطر اجلرائم املالية؛ و )ج( 

لتقييم الو�سع الئتماين وخدمة العمالء والأبحاث الت�سويقية وتدوين النقاط ال�سلوكية وحتليل املنتجات والتاأمني والتدقيق املحا�سبي والأغرا�س الإدارية. )د( 
3-2-2  وهذا يت�سمن املعلومات التي تقدمها اأو اأي �سخ�س يت�رشف بالنيابة عنك. 

3-2-3  توافق على ا�ستخدامنا ومعاجلتنا وتخزيننا ملعلومات العميل ونقل والإف�ساح عن اأية معلومات تخ�س العميل اإلى املتلقني التالني، )الذين باإمكانهم اأي�سًا ا�ستخدامها 
ونقلها والإف�ساح عنها(:

اأي ع�سو يف جمموعة البنك اخلا�سة يف اأو النا�سئة عن اأي من منتجاتنا وخدماتنا، متطلبات اللتزام واملطابقة و/اأو اأن�سطة اإدارة خماطر اجلرائم املالية؛ )اأ( 
اأي متعاقدين من الباطن من الغري اأو وكالء اأو مزودي خدمات اأو �رشكاء يف م�رشوع م�سرتك لدى جمموعة البنك )مبا يف ذلك موظفيهم ومدراءهم وم�سوؤوليهم(  )ب( 
اخلا�سة يف اأو النا�سئة عن اأي من منتجاتنا وخدماتنا اأو اأن�سطة اإدارة خماطر اجلرائم املالية اأو اإعداد التقارير اخلا�سة بالتداول اأو حت�سيل اأية مبالغ م�ستحقة 

منك، العميل؛
اأية �سلطات اأو هيئات متعلقة يف اأو نا�سئة عن متطلبات اللتزام واملطابقة اأو اأن�سطة اإدارة خماطر اجلرائم املالية؛ )ج( 

)د(  امل�ستفيدين من الدفعات اأو دور املقا�سة اأو اأنظمة الت�سوية اأو الأطراف املقابلني يف ال�سوق اأو مراكز املبادلة اأو التجارة اأو اأ�سواق الأوراق املالية اأو ال�رشكات 
التي ميتلك فيها العميل ح�سة يف الأوراق املالية حيث �سيتم امتالك هذه الأوراق املالية من قبلنا ل�ساحلك، العميل اأو الأ�سخا�س الذين يقومون مقامك 

وينوبون عنك، العميل لغر�س توفري منتجاتنا وخدماتنا؛
العميل و�رشكاته التابعة واأي متعاقدين من الباطن من الغري ووكالء ومزودي خدمات معينني لدى العميل اأو �رشكاته التابعة اخلا�سة يف اأو النا�سئة عن اأي  )ه( 

من منتجاتنا وخدماتنا اأو متطلبات اللتزام واملطابقة اأو اأن�سطة اإدارة خماطر اجلرائم املالية؛
اأي طرف يف معاملة اأو معامالت حمتملة ت�ستدعي الهتمام اأو تفرت�س وجود خماطر يف اأو تتعلق مبنتجاتنا وخدماتنا؛ )و( 

املوؤ�س�سات املالية الأخرى، ح�سبما هو �رشوري، للقيام اأو مل�ساعدة املوؤ�س�سات املالية الأخرى للقيام بعمليات التحقق الئتماين و/اأو هيئات الت�سنيف  )ز( 
الئتماين لأغرا�س احل�سول على اأو توفري الت�سنيف الئتماين؛ اأو

البنوك املرا�سلة والبنوك الوكيلة )على �سبيل املثال لـ CHAPS، BACS، SWIFT( لغر�س توفري خدماتنا ومنتجاتنا، )ح( 
اأينما تواجدوا، يف هونغ كونغ اأو اململكة املتحدة اأو يف اأي مكان اآخر قد ي�ستمل على اخت�سا�سات ق�سائية لديها قوانني غري مالئمة حلماية البيانات.

3-2-4  قد ن�ستخدم ال�رشكات الزميلة و/اأو الأطراف الأخرى )مبا يف ذلك مزودي اخلدمات( لتوفري بع�س اخلدمات اإليك والتي قد تت�سمن معاجلة املعلومات املتعلقة بك. وتوافق 
على نقل البيانات ال�سخ�سية اإلى هذه ال�رشكات الزميلة/ الأطراف الآخرين وال�ستخدام والتخزين واملعاجلة الالحقة لبياناتك من قبل هذه ال�رشكات الزميلة اأو مزودي 
اخلدمات اأو الأطراف الأخرى. ويجوز لل�رشكات الزميلة اأو مزودي اخلدمات اأو الأطراف الأخرى ا�ستخدام بياناتك على النحو الوارد يف املواد 3-2-1 و 3-2-2 و 3-2-3 

اأعاله عند تنفيذ املعامالت )اأو توفري خدمات اأخرى اإليك( بالنيابة عنك.
3-3  منع اجلرمية وا�سرتداد الدين

3-3-1  لأغرا�س ا�سرتداد الدين و/اأو منع اجلرمية والتحقق من هويتك و/اأو اللتزام بالقوانني والأنظمة واللوائح و/اأو برامج العقوبات و/اأو التوجيهات الدولية و/اأو �سيا�ساتنا 
واإجراءاتنا الداخلية و/اأو املطالبات الواردة من قبل اأي هيئات ب�ساأن اأو فيما يتعلق اأو لتعزيز اأي ن�ساط لإدارة خماطر اجلرائم املالية، فقد نقوم بتبادل املعلومات )�سواًء 
على ال�سعيد املحلي و، اإذا كان مالئمًا، يف اخلارج( مع ال�رشكات الزميلة والهيئات و، اإذا كان مالئمًا، مع هيئات الت�سنيف الئتماين واملنظمات واملوؤ�س�سات الأخرى ذات 
ال�سلة مبا يف ذلك املقر�سني الآخرين والأطراف الأخرى. وقد نتخذ اأي�سًا اأي اإجراء، قد ي�ستمل، على �سبيل الذكر ولي�س احل�رش، العرتا�س اأو التحقيق اأو تاأخري اأو منع اأو 
رف�س اأية دفعة اأو توفري كامل اأو جزء من منتجاتنا اأو خدماتنا اأو طلب للح�سول على منتجاتنا وخدماتنا، اأو ال�سحب اأو ال�ستفادة من ت�سهيل ائتماين ومعاجلة معلومات 
العميل )التي تت�سمن، على �سبيل الذكر ولي�س احل�رش، معلومات العميل مع البيانات الأخرى املوجودة لدى جمموعة البنك( والإف�ساح عن معلومات العميل املتعلقة بذلك.
3-3-2  يلتزم البنك باإجراء مراجعة دورية حل�سابك وقد يتم التعامل مع معلوماتك لأغرا�س اللتزام بالقوانني املعمول بها، مبا يف ذلك قوانني واأنظمة مكافحة غ�سيل الأموال 
ومكافحة الإرهاب ومكافحة اجلرمية والإرهاب، بالإ�سافة اإلى قوانني واأنظمة حماية الأعمال امل�رشفية الأخرى. وقد يتطلب هذا الإف�ساح عن املعلومات اإلى �سلطات اأو 
هيئات حكومية حملية اأو خارجية اأو تنظيمية اأو لأي �سخ�س اآخر نعتربه �رشوريًا ب�سكل منطقي ومقبول لهذه الأغرا�س، مبا يف ذلك ال�رشكات الزميلة والأطراف الأخرى. 

ويلتزم البنك مبراجعة ح�سابك ب�سكل دوري.
3-3-3  ولأغرا�س مكافحة الحتيال اأو الإف�ساح عنه، ف�سيتم م�ساركة املعلومات التي مت تقدميها يف الطلب مع وكالت مكافحة الحتيال. ويف حال وجود اأي معلومات زائفة 

اأو غري دقيقة، ف�سيتم نقل التفا�سيل اإلى وكالت مكافحة الحتيال لغر�س مكافحة الحتيال وغ�سيل الأموال.
3-4  املعلوم�ت املتعلقة ب�ملنتج�ت واخلدم�ت والعرو�ض الرتويجية واالأبح�ث الت�سويقية

3-4-1  توافق على اأنه يجوز للبنك ا�ستخدام وتبادل املعلومات املتعلقة بك واملتعلقة مبعامالتك وعالقاتك امل�رشفية مع ال�رشكات الزميلة لتزويدك مبعلومات حول املنتجات 
واخلدمات والعرو�س الرتويجية التي توفرها ال�رشكات الزميلة واأطراف اأخرى خمتارة والتي قد تهمك �سواًء عرب الربيد اأو الهاتف اأو الو�سائل الإلكرتونية اأو الو�سائل 

الأخرى.
3-4-2  يجوز لل�رشكات الزميلة تبادل املعلومات املتعلقة بك واملتعلقة مبعامالتك وعالقاتك مع وكالت الأبحاث الت�سويقية من الأطراف الأخرى التي قد تدعوك )عرب الربيد 
والهاتف والو�سائل الإلكرتونية والو�سائل الأخرى( من اأجل امل�ساركة يف اأن�سطة الأبحاث الت�سويقية ل�سالح ال�رشكات الزميلة. ويف حال عدم رغبتك يف الت�سال بك 

لأغرا�س الأبحاث الت�سويقية، فريجى اإعالمنا بذلك.

3-5  اأمور متفرقة
3-5-1  للتاأكد من قيامنا بتنفيذ تعليماتك بكل دقة وم�ساعدتنا يف حت�سني خدماتنا، ولتحقيق اأعلى م�ستويات من الأمن وال�سالمة، فقد نقوم مبراقبة و/اأو ت�سجيل ات�سالتك معنا، 

مبا يف ذلك املكاملات واملحادثات الهاتفية التي جنريها معك يف فروعنا. وتبقى اأية ت�سجيالت ملكًا ح�رشيًا ودلياًل وحيداً لأية معامالت يتم تنفيذها.
3-5-2  قد نقوم بعمل والحتفاظ بن�سخ عن جوازات ال�سفر اأو رخ�س القيادة اأو الهويات ال�سخ�سية الأخرى التي قد تزودنا بها. و�سن�سارك هذه املعلومات مع �رشكاتنا الزميلة 

والأطراف الآخرين املعنيني بتوفري اخلدمات.
3-5-3  �سنح�سل على موافقتك اخلطية قبل توفري مرجع وت�سنيف م�رشيف حولك، لكن، يف حال ا�ستالمنا لطلب من موؤ�س�سة خدمات مالية اأخرى، فاإننا �سنوفر املعلومات 

املطلوبة للتحقق من هويتك لأغرا�س مكافحة غ�سيل الأموال.
3-5-4  قد ن�سارك املعلومات املتعلقة بك مع اأي طرف اآخر:

نقوم اأو قد نقوم بتحويل اأي من حقوقنا والتزاماتنا اإليه مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة؛ اأو )اأ( 
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له عالقة ببيع اأو ال�ستحواذ على اأو اإعادة هيكلة اأية �رشكة زميلة �رشيطة اأن ي�ستخدم الطرف الآخر هذه املعلومات لالأغرا�س ذاتها التي مت تقدميها اإلينا من  )ب( 
اأجلها اأو امل�ستخدمة من قبلنا.

3-5-5  التعريفات والتف�سري
يف هذا اجلزء: )اأ( 

"ال�سلطات والهيئات" تعني اأية جهة ق�سائية اأو اإدارية اأو تنظيمية اأو اأية وكالة عامة اأو حكومية اأو �سلطة �رشيبية اأو �سوق اأوراق مالية اأو   )1(
عقود م�ستقبلية اأو حمكمة اأو م�رشف مركزي اأو كيان قانوين اأو اأية جهة لها اخت�سا�س ق�سائي على اأي جزء من جمموعة البنك اأو اأي من وكالئها اأو 

ممار�سة �سالحيات اأو وظائف تنفيذية اأو ت�رشيعية اأو ق�سائية اأو �رشيبية اأو تنظيمية اأو اإدارية لدى اأو مرتبطة باحلكومة؛
"متطلب�ت االلتزام واملط�بقة" تعني التزام اأي ع�سو يف جمموعة البنك باأي طلب من ال�سلطات والهيئات اأو اأية التزامات اإبالغ اأو اإف�ساح   )2(
اأو التزامات اأخرى وفقًا لأية قوانني اأو اأنظمة اأو لوائح اأو اأحكام اأو ت�رشيعات حملية اأو اأجنبية اأو توجيهات اأو تعليمات حكومية اأو اتفاقيات )�سواًء مت 

اإبرامها ب�سكل طوعي اأو غري طوعي(؛
املوارد  املنع املفرو�سة على توفري  اأحكام  اأو  الأ�سول  اإجراءات جتميد  مثل  املالية  القيود  تعني  التج�رية"  اأو  االقت�س�دية  "العقوب�ت   )3(
القت�سادية اأو امل�ساعدة املالية اأو القيود امل�سابهة املفرو�سة من قبل الهيئات وال�سلطات احلكومية اأو اجلهات ما بني احلكومات اأو اجلهات الإقليمية اأو 
الدولية )مثل جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة( اأو الهيئات الإقليمية امل�سرتكة )مثل الحتاد الأوروبي( حول التعامالت التجارية اأو املالية مع مناطق 

وحكومات وكيانات واأفراد حمددين؛
الإف�ساح عن ومنع غ�سيل الأموال و/اأو متويل الإرهاب و/اأو متويل انت�سار  )اأ(  "ن�س�ط اإدارة خم�طر اجلرائم امل�لية" يعني )دون ح�رش(   )4(
الأ�سلحة و/اأو الف�ساد و/اأو التهرب ال�رشيبي و/اأو الحتيال و/اأو املخالفات اأو حماولت الحتيال اأو انتهاك القوانني و/اأو الأنظمة و/اأو التوجيهات 
والوفاء مبتطلبات اللتزام واملطابقة املتعلقة بذلك و/اأو )ب( الإف�ساح عن ومنع توفري اخلدمات املالية و/اأو اخلدمات الأخرى اأو دعم اأي اأ�سخا�س اأو 
كيانات قد تكون خا�سعة للعقوبات القت�سادية اأو التجارية، والوفاء مبتطلبات اللتزام واملطابقة املتعلقة بذلك و/اأو )ج( اعرتا�س والتحقيق يف اأية 
دفعة اأو ات�سالت اأو طلبات �سحب اأو تعليمات اأو اأية معلومات اأخرى متعلقة خالف ذلك باأي ا�ستعمال اأو ا�ستخدام للخدمات فيما يتعلق باأية متطلبات 

لفح�س الدفعات و/اأو )د( اأداء العناية الالزمة للعميل؛
"ال�سلطات ال�رشيبية" تعني ال�سلطات ال�رشيبية املحلية اأو الأجنبية اأو م�سالح ال�رشائب اأو ال�سلطات املالية.  )5(

4. التعليمات
4-1  تقدمي التعليم�ت

باإمكانك اأن تر�سل اإلينا اأية تعليمات اأو اأوامر ب�سكل خطي )لكن هذا ل ي�سمل الفاك�س اأو الربيد الإلكرتوين( اأو �سفهيًا )مبا يف ذلك الهاتف(، ما مل نبلغك باإمكانية اإر�سال التعليمات عرب 
اأية و�سيلة اأخرى معينة فقط. ويف حال اإر�سالك للتعليمات عرب الهاتف، فقد يتم ت�سجيل حمادثتك. ويف حال ا�ستالمنا لأية تعليمات عرب الهاتف، فقد نطلب منك التاأكيد على هذه 
التعليمات ب�سكل خطي. و�سنكون مفو�سني مبتابعة التعليمات بغ�س النظر عن عدم متكنك من التاأكيد عليها خطيًا. وقد ل تكون املرا�سالت عرب النرتنت واملرا�سالت الإلكرتونية 
الأخرى اآمنة اأو موثوقة اأو ت�سل يف املوعد املحدد. ولذلك تقر وتقبل باأنه قد يتم تتبع اأو ن�سخ اأو حماكاة اأية مرا�سالت تتم بيننا با�ستخدام النرتنت اأو الو�سائل الإلكرتونية الأخرى 

من قبل اأطراف اأخرى.
4-2  التفوي�ض

�سنكون مفو�سني بالت�رشف بالنيابة عنك بناًء على التعليمات التي مت تلقيها اأو املزمع تلقيها من قبلك اأو اأي �سخ�س مفو�س بالنيابة عنك دون اأي ا�ستف�سار اإ�سايف حول حقيقة 
اأو تفوي�س اأو هوية ال�سخ�س املقدم اأو املزمع قيامه بتقدمي هذه التعليمات.

4-3  اإلغ�ء/ �سحب التعليم�ت اأو االأوامر
باإمكاننا اإلغاء تعليماتك فقط يف حال مل نت�رشف بناًء على تلك التعليمات. ويجوز �سحب اأو تعديل التعليمات املقدمة من قبلك فقط يف حال احل�سول على موافقتك.

4-4  حقوق عدم قبول التعليم�ت اأو االأوامر
يجوز لنا، ولكننا غري ملزمني بذلك، قبول تعليمات تق�سي باإبرام معاملة ما. ويف حال رف�سنا اإبرام املعاملة املقرتحة، فاإننا لن نكون ملزمني بتقدمي اأي �سبب ولكننا �سنكون 

ملزمني باإبالغك بذلك على الفور.

5. تنفيذ االأوامر
5-1  التحكم ب�لتعليم�ت اأو االأوامر قبل التنفيذ

5-1-1  �سيكون لدينا احلق )لكننا غري ملزمني بذلك( بو�سع حدود و/اأو حمددات للتحكم بقدرتك على تقدمي تعليمات بناًء على حريتنا املطلقة يف الت�رشف. ويجوز تعديل اأو 
الزيادة اأو التخفي�س اأو الإزالة اأو الإ�سافة اإلى هذه احلدود و/اأو املحددات بناًء على حريتنا املطلقة يف الت�رشف وقد تت�سمن )على �سبيل الذكر ولي�س احل�رش(:

التحكم باحلد الأق�سى لأعداد ومبالغ التعليمات اأو احلد الأق�سى ملقادير وكميات التعليمات؛ )اأ( 
التحكم باإجمايل التعر�س اإليك؛ اأو )ب( 

اأية حدود اأو حمددات اأو �سوابط اأخرى قد نطلبها للتنفيذ والتطبيق مبوجب القوانني والأنظمة املعمول بها. )ج( 
5-2  تنفيذ التعليمات

�سنبذل ق�سارى جهودنا لتنفيذ اأية تعليمات على الفور، ولكننا ل ن�سمن، عند قبول تعليماتك، باأنه �سيكون من املمكن تنفيذ هذه التعليمات اأو اأن هذا التنفيذ �سيكون ممكنًا وفقًا 
لتعليماتك. ويف حال واجهنا اأية �سعوبة جوهرية تتعلق بالتنفيذ املالئم لأمر ما بالنيابة عنك، ف�سنقوم باإبالغك بذلك على التوايل.

5-3  تنفيذ االأوامر
�سنبذل ق�سارى جهودنا لتنفيذ اأي اأمر على الفور، ولكننا ل ن�سمن، عند قبول اأوامرك باأنه �سيكون من املمكن تنفيذ هذه الأوامر اأو اأن هذا التنفيذ �سيكون ممكنًا وفقًا لتعليماتك. ويف 
حال واجهنا اأية �سعوبة جوهرية تتعلق بالتنفيذ املالئم لأمر ما بالنيابة عنك، ف�سنقوم باإبالغك بذلك على التوايل. و�سننفذ الأمر بالنيابة عنك يف يوم عمل اأو عندما تكون ال�سوق 
ذات ال�سلة مفتوحة لإجراء التعامالت. و�سنتعامل مع اأية تعليمات م�ستلمة خارج هذه الأوقات باأقرب وقت ممكن يف يوم العمل التايل اأو عندما تكون ال�سوق ذات ال�سلة مفتوحة بعد 
ذلك للعمل )ح�سب قوانني تلك ال�سوق(. وعندما تقدم اإلينا تعليمات خا�سة اأو حمددة، فلن يتم تطبيق �سيا�سة تنفيذ الأوامر اخلا�سة بنا وقد نكون غري قادرين على اتخاذ اخلطوات 

الواردة يف هذه ال�سيا�سة للح�سول على اأف�سل نتيجة ممكن يف تنفيذ اأمرك.
5-4  جتاوز التعليمات

قد نقوم بالرتتيب من اأجل تنفيذ معاملة ما، �سواًء ب�سكل كامل اأو جزئي، عن طريق بيع ا�ستثمارات اإليك مقدمة من قبل عميل اآخر اأو عميل لدى �رشكة زميلة لدينا، اأو العك�س بالعك�س. 
ولن نقدم اإليك اإ�سعاراً م�سبقًا يف حال قمنا بالرتتيب لتنفيذ معاملة ما بهذا ال�سكل.
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5-5  جتميع االأوامر
قد نقوم بتميع تعليماتك مع تعليماتنا اخلا�سة وتعليمات العمالء الآخرين. فنحن نعتقد باأنه جتميع تعليماتك مع تعليمات العمالء الآخرين �سيكون يف م�سلحة جميع عمالئنا. ولكن 

قد ينتج عن التجميع ح�سولك على �سعر اأقل مما تت�سور بالن�سبة لأمر معني بحد ذاته.
5-6  الو�سط�ء والوكالء االآخرين

قد نرتتب بناًء على حريتنا الكاملة يف الت�رشف لتنفيذ اأية معاملة من خالل اأو عرب وكالة يديرها و�سيط قد يكون �رشكة زميلة لدينا، وقد ل يكون مقيمًا يف الخت�سا�س الق�سائي 
الذي اأنت فيه. ولن نكون اأو يكون اأي من مدراءنا اأو م�سوؤولينا اأو موظفينا اأو وكالئنا مطالبًا جتاهك عن اأي ت�رشف اأو عدم ت�رشف من قبل الو�سيط اأو الوكيل. ولن نقبل حتمل اأي 

م�سوؤولية نتيجًة اإلى اأفعال اأو اأعمال الو�سطاء اأو الوكالء الذين مت اختيارهم من قبلك.

6. المق��سة والت�سوية
6-1  االأداء والت�سوية

6-1-1  ت�ستحق ت�سوية جميع املعامالت ح�سب متطلبات ال�سوق.
6-1-2  توافق على اأنه ي�سمح لنا القيام بجميع الأمور وفتح جميع احل�سابات التي تعترب �رشورية ملنح �رشيان املفعول لأية معاملة ولت�سوية اأية معاملة، مبا يف ذلك كافة الأمور 

التي قد تكون عار�سة اأو طارئة على ت�سوية اأية معاملة على نحو منطقي ومقبول.
6-1-3  توافق على اأنك �ستوفر جميع املبالغ املالية اأو امل�ستندات اأو املمتلكات امل�سلمة من قبلك مبوجب معاملة ما يف وقت زمني كايف بحلول اأو قبل تاريخ الت�سوية لتمكيننا 

من ت�سوية املعاملة.
6-1-4  �ست�سلم على الفور اأية تعليمات اأو اأموال اأو م�ستندات اأو ممتلكات م�سلمة من قبلك مبوجب معاملة ما ح�سب تلك املعاملة املعدلة مبوجب اأية تعليمات مقدمة من قبلنا 

لغر�س متكيننا من اأداء التزاماتنا مبوجب املعاملة املطابقة ذات ال�سلة.
6-1-5  تقر باأنه يف حال عدم ا�ستالمنا لأية تعليمات اأو اأموال اأو م�ستندات اأو ممتلكات م�سلمة من قبل مبوجب معاملة ما، اإل اأنه ميكننا على الرغم من ذلك ت�سوية املعاملة، ويف 
حال قيام البنك بت�سوية للمعاملة، ف�ستدفع اأو حتول اإلينا على الفور اأمواًل كافية اأو م�ستندات اأو ممتلكات لتعوي�س البنك عن اأي نق�س. وتلتزم، عند الطلب، بتعوي�سنا 
عن اأية عمولة اأو ر�سوم اأو نفقات اأخرى قمنا بتكبدها يف �سبيل ت�سوية املعاملة قبل ا�ستالم هذه الأموال اأو امل�ستندات اأو املمتلكات ح�سب احلالة. وعالوًة على ذلك، ويف 
حال قمنا بت�سوية املعاملة، فيجوز لنا، يف اأي وقت، قبل ا�ستالم الأموال الكافية اأو امل�ستندات اأو املمتلكات لتعوي�سنا عن النق�س، �رشاء اأو اقرتا�س اأية اأموال اأو م�ستندات 
اأو ممتلكات يف ال�سوق اأو خالف ذلك. ويف حال قمنا بذلك و كانت التكاليف املتعلقة ب�رشاء اأو اقرتا�س الأموال اأو امل�ستندات اأو املمتلكات اأكرب من املبلغ الذي ا�ستلمناه 
لت�سوية املعاملة، ف�سيتعني عليك اأن تدفع اإلينا مبلغًا م�ساويًا للفرق )مع اأية عمولة اأو ر�سوم اأو نفقات م�ستحقة اإلينا(. وعلى اأية حال، قد نقوم بخ�سم املبلغ امل�ستلم عند 
ت�سوية املعاملة من ح�سابك وتطبيق هذا املبلغ )املبالغ( )اأ( مقابل �رشاء اأو )ب( ل�رشاء اأية ا�ستثمارات م�ساوية نعتربها �رشورية ومطلوبة للت�سليم اإلى مقر�س الأ�سهم ذو 
ال�سلة و)ج( مقابل التكاليف اأو الر�سوم الأخرى املتكبدة املتعلقة بعملية ال�رشاء. واأية ر�سوم متعلقة باقرتا�س الأ�سهم اأو النفقات الأخرى ترتبت علينا يف ت�سوية املعاملة 

قبل اإمتام عملية ال�رشاء الأخرى يف كونها �ستبقى م�ستحقة الدفع من قبلك.
6-1-6  تقر باأنه يف حال عدم تقدميك لأية تعليمات اأو اأموال اأو م�ستندات اأو ممتلكات م�ستحقة الت�سليم من قبلك مبوجب معاملة ما اأو عدم متكنك من الوفاء باأي التزام تعاقدي 
اآخر، فلن نكن، ما مل، وحتى يحني الوقت الذي تقوم فيه بالوفاء بكامل التزاماتك، مطالبني جتاهك اأو جتاه اأي �سخ�س اآخر عن اأية ا�ستثمارات اأو مبالغ نقدية م�ستلمة 
مبوجب الت�سوية ذات ال�سلة. وتوافق على اأنه يجوز لنا بيع اأو بخالف ذلك الت�رشف لقاء القيمة باأية ا�ستثمارات م�ستلمة من قبلنا مبوجب الت�سوية ذات ال�سلة وا�ستخدام 
العوائد يف الوفاء اأو التخفي�س من اللتزامات ذات ال�سلة التي قد تكون م�ستحقة يف ذلك احلني، لكن غري مدفوعة �رشيطة اأن ندفع اإليك اأي فائ�س مل يتم ا�ستخدامه. ولن 
يكون لديك اأي حق يف اأي ملكية اأو م�سلحة باأي مبالغ نقدية اأو ا�ستثمارات م�ستلمة حل�سابك. ولن نكون ملتزمني بت�سليم اأو احت�ساب اأية مبالغ نقدية اأو ا�ستثمارات اإليك، 

و�سنكون خمولني بالحتفاظ باأية مبالغ نقدية اأو ا�ستثمارات حلني قيامك بالوفاء بالتزاماتك.
6-1-7  لن نكون ملزمني باأي �سكل كان عن اأية خ�سارة اأو مطالبة اأو خ�سارة اأرباح يتم تكبدها اأو التعر�س لها من جانبك نتيجًة لأي عملية �رشاء اأو بيع اأو معاملة اأو ت�رشف 
قد يتخذه البنك باأي �سعر، وبناًء على اأية �رشوط نقوم بتحديدها وفقًا حلريتنا املطلقة يف الت�رشف. كما تفو�سنا بالقيام باأية عمليات حتويل عملة واإبرام اأية معامالت 

�رشف اأجنبي مع اأو بالنيابة عنك باأية اأ�سعار وباأي �سكل ح�سبما نعتربه مالئمًا وفقًا حلريتنا املطلقة يف الت�رشف.
6-1-8  تتعهد باأن اأية اأموال اأو م�ستندات اأو ممتلكات قمت بت�سليمها مبوجب معاملة ما خالية من اأي رهن اأو م�سلحة �سمان اأو ر�سوم اأو �سواغل اأخرى اأو اأية اتفاقية اأخرى لها 
نف�س املفعول القت�سادي على اأو بخ�سو�س امل�ستندات اأو املمتلكات امل�سلمة. كما تتعهد اأي�سًا بعدم اإن�ساء اأي رهن اأو م�سلحة �سمان اأو ر�سوم اأو �سواغل اأخرى اأو بخالف 

ذلك الت�رشف اأو اإن�ساء م�سلحة فيها.
6-1-9  تقر باأنه قد ينتج عن مقا�سة وت�سوية املعامالت جتميع اأموالك اأو م�ستنداتك اأو ممتلكاتك مع اأموال اأو م�ستندات اأو ممتلكات من ذات الو�سف لدى البنك اأو لدى عمالئنا 
الآخرين، وبالتايل لن يكون لديك احلق باأي م�ستند اأو ملكية اأو �سهادات حمددة اأو اأي دليل ملكية اآخر يف اأية ممتلكات. ولكن مع مراعاة القوانني والأنظمة املعمول بها، 

�ستكون خموًل باأموال اأو م�ستندات اأو ممتلكات م�ساوية.
6-1-10  توافق على اأننا لن نكون م�سوؤولني عن اأية مطالبة تتعر�س لها اأو ترتتب عليك ب�سبب )اأ( اتخاذ البنك اأو عدم متكنه من اتخاذ اأي فعل، اإذا كان هذا الفعل اأو العجز عن 
اتخاذ الفعل مطلوبًا من قبل �سوق اأو جهاز مقا�سة مركزي اأو مبوجب القوانني واملتطلبات والإجراءات يف ال�سوق اأو جهاز املقا�سة املركزي؛ و)ب( اتخاذ البنك اأو عدم 
متكنه من اتخاذ اأي فعل يعترب �رشوريًا اأو مالئمًا رداً على اأي فعل متخذ اأو اأي عجز عن اتخاذ فعل من قبل �سوق اأو جهاز مقا�سة مركزي، اإذا كان هذا الفعل اأو العجز عن 
اتخاذ الفعل من قبل ال�سوق اأو جهاز املقا�سة املركزي مطلوبًا مبوجب القوانني واملتطلبات والإجراءات يف ال�سوق اأو جهاز املقا�سة املركزي؛ و)ج( اتخاذ �سوق اأو جهاز 
مقا�سة مركزي اأو عجزهم عن اتخاذ اأي فعل، اإذا كان هذا الفعل اأو العجز عن اتخاذ الفعل م�رشحًا اأو م�سوحًا به اأو مطلوبًا مبوجب القوانني اأو املتطلبات اأو الإجراءات 

لديهم، مبا يف ذلك، على �سبيل الذكر ولي�س احل�رش، ممار�سة هذا ال�سوق اأو جهاز املقا�سة املركزي لأي اإجراء اأو حق اأو مطالبة �سدك.

7. الدفع والمق��سة
7-1  الدفع

تكون كافة املبالغ )مبا يف ذلك، وبدون احل�رش، كافة الأجور والر�سوم( م�ستحقة الدفع من قبلك فيما يتعلق بت�سوية اأو تنفيذ املعامالت مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة، مبا 
فيها املالحق، م�ستحقة الدفع عند الطلب باأية عملة قد نحددها وت�سدد دون مقا�سة اأو دعوى مقابلة اأو اقتطاع.

7-2  املقا�سة
7-2-1  تفو�سنا مبقا�سة اأو حتويل اأو ا�ستخدام )وبدون اأي اإ�سعار م�سبق( اأية مديونية اأو مطالبات اأو التزامات تدين بها للبنك اأو اأي ر�سيد ائتماين )�سواًء كان م�ستحقًا يف ذلك 
احلني اأم ل( على اأي ح�ساب مت فتحه با�سمك واأية فائدة مرتتبة عليه للوفاء باأية مديونية اأو مطلوبات اأو التزامات اأو اأي مبلغ م�ستحق منك مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام 
العامة، مبا يف ذلك املالحق، يف اأي جانب مهما كان )�سواًء كان معرب عنها يف نف�س العملة اأم ل، ومبا يف ذلك ودون ح�رش، اأية دفعة لر�سوم اأو اأجور م�ستحقة اإلينا 

ودفعات ح�سب اأي تعوي�س(. ولقطع ال�سك باليقني:
اأية اإ�سارة يف هذه املادة 7-2 لأية مديونية اأو التزامات اأو مطلوبات ت�ستمل على جميع املديونيات اأو اللتزامات اأو املطلوبات من اأية طبيعة، �سواًء كانت حالية  )اأ( 

اأو م�ستقبلية، فعلية اأو طارئة، اأ�سا�سية اأو اإ�سافية، منفردة اأو بالت�سامن، م�سمونة اأو غري م�سمونة؛
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لن نكون ملزمني مبمار�سة حقوقنا مبوجب هذه املادة، التي قد نكون، ودون الإخالل باأية حقوق اأخرى، خمولني بها خالفًا لذلك؛ و )ب( 
�سنكون خمولني بتجميع اأو توحيد احل�سابات لأي غر�س من الأغرا�س الواردة اأعاله، اأو خالفًا لذلك، فيما يتعلق مبمار�سة احلقوق مبوجبها. )ج( 

7-2-2  يف حال تطلبت اأية عملية مقا�سة اأو توحيد اأو جتميع اأو نقل التحويل من عملة اإلى اأخرى، ف�سيتم القيام بعملية التحويل بالأ�سعار وبال�سكل الذي نحدده مبوجب حريتنا 
املطلقة يف الت�رشف.

7-2-3  لن تكون اأية اأموال م�ستحقة بني احلني والآخر للقيد يف ح�سابك )ح�ساباتك( حلني قيامك ب�سداد اأو خمال�سة كامل الأموال واملطلوبات امل�ستحقة اإلى البنك على ح�سابك 
)ح�ساباتك(. اإل اأنه يجوز لنا، وفقًا حلريتنا املطلقة يف الت�رشف، الت�سديد اإليك دفعات من اأي ح�ساب )ح�سابات( اأو بخالف ذلك ممار�سة احلقوق، مبا يف ذلك حقوقنا يف 

املقا�سة.
7-2-4  يف حال عجزنا عن ت�سديد اأو ت�سليم دفعة لت�سوية اأو تنفيذ املعامالت عندما تكون مطلوبة اأو انتهاكنا لأي حكم من اأحكام هذه ال�رشوط والأحكام العامة مبا فيها املالحق، 
فيما يتعلق باأي التزامات دفع اأو ت�سليم تتعلق بت�سوية اأو تنفيذ املعامالت اأو اأي �سوق اأو قوانني واأنظمة معمول بها اأو اأ�سبحنا عر�سة لالإفال�س )اأو اإذا اعتربناكم ب�سكل 
منطقي ومقبول باأنكم مل تاأدوا اأو على الأرجح لن تاأدوا التزامات الدفع اأو الت�سليم اخلا�سة بكم مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام(، فيجوز لنا، دون الإخالل باأي حق اأو 

عالج اآخر متوفر اإلينا، ودون اإ�سعار اإ�سايف:
اإلغاء اأو اإغالق اأو اإنهاء اأو عك�س جميع اأو اأية معامالت حل�سابك؛ )اأ( 

الحتفاظ يف اأو بيع اأو الفر�س على اأو اإن�ساء م�سلحة �سمان على، اأو بخالف ذلك، الت�رشف باأية مبالغ نقدية اأو ا�ستثمارات اأو اأ�سول اأخرى تعود حل�سابك  )ب( 
وا�ستخدامها اأو ا�ستخدام عوائد بيعها لت�سوية اأية مطلوبات كاملة اأو ب�سكل جزئي؛ و/اأو

ممار�سة اأي حق اأو عالج متوفر لدينا مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة، مبا فيها املالحق، اأو اتخاذ اأي فعل اآخر ح�سبما نعتربه �رشوريًا اأو مرغوبًا به اأو  )ج( 
مالئمًا وفقًا حلريتنا املطلقة يف الت�رشف.

7-2-5  لن يرتتب علينا اأية م�سوؤولية جتاهك عن اأية خ�سارة اأو مطالبة اأو خ�سارة اأرباح مت تكبدها اأو املعاناة منها نتيجة لأي ممار�سة من قبلنا لأي حق اأو عالج متوفر لدينا 
مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة، مبا فيها املالحق، واأية عملية �رشاء اأو بيع اأو معاملة اأو فعل اآخر قد يتم اتخاذه من قبلنا باأي �سعر، وبناًء على اأية �رشوط ح�سبما 

نحدده وفقًا حلريتنا املطلقة يف الت�رشف.

8. الت�أكيدات والتق�رير
8-1  التاأكيدات

8-1-1  ما مل ين�س ملحق املنتج املطبق على ما يخالف ذلك، ف�سرن�سل اإليك تاأكيدات املعاملة يف نف�س اليوم )اأو ح�سبما يكون مطلوبًا خالف لذلك مبوجب القوانني والأنظمة 
املعمول بها( عن اأية معامالت قمنا بتنفيذها بالنيابة عنك عرب الربيد العادي، اأو اإذا كنت تف�سل، عرب الربيد الإلكرتوين اإلى عنوان الربيد الإلكرتوين اخلا�س بك اأو عرب اأي 
و�سائل اأخرى نتفق عليها معك. ويكون من م�سوؤوليتك اإبالغنا باأي تغيري يف عنوان بريدك الإلكرتوين وباأية تفا�سيل ات�سال اأخرى اأو بعدم ا�ستالم تاأكيد املعاملة �سواًء 

كانت التاأكيدات �سحيحة قبل الت�سوية اأم ل. وتكون تاأكيدات املعاملة، يف ظل غياب خطاأ بالبيان، ح�رشية وملزمة عليك، ما مل:
ن�ستلم منك اعرتا�سًا خطيًا يف غ�سون يومي عمل من اإر�سال التاأكيد اإليك؛ اأو )اأ( 

نبلغك بخطاأ يف تاأكيد املعاملة. واإذا اأبلغناك باأي خطاأ، ف�سن�سدر تاأكيد معاملة معدل و�سيكون تاأكيد املعاملة املعدل ح�رشيًا وملزمًا لك، ما مل ن�ستلم اعرتا�سك  )ب( 
اخلطي يف غ�سون يومي عمل من اإر�سال تاأكيد املعاملة املعدل اإليك.

8-1-2  �سنتاأكد، اإذا كان مالئمًا، باأنك ت�ستلم امل�ستندات التي تظهر ملكية ا�ستثماراتك يف اأقرب وقت ممكن بعد اأن ن�ستلمها. واإذا كان الأمر ي�ستمل على عدد من امل�ستندات املتعلقة 
ب�سل�سلة من املعامالت، فقد نقوم بالإم�ساك عليها حلني اكتمال ال�سل�سلة قبل اإر�سالها اإليك.

8-2  اإعداد التق�رير
قد نكون ملزمني مبوجب القوانني والأنظمة املعمول بها بتقدمي معلومات حول بع�س املعامالت للعامة. ونوافق ونقر باأن جميع حقوق امللكية يف معلومات املعاملة مملوكة من 

قبلنا وتتنازل عن اأي التزام بال�رشية ملحق باملعلومات التي نقوم بالإف�ساح عنها.

9. اأموال العمالء
9-1  االأموال املوجودة لدى االأطراف االأخرى

قد نقوم اأي�سًا بتمرير الأموال امل�ستلمة منك اإلى طرف اآخر لالحتفاظ اأو ال�سيطرة عليها من اأجل اإمتام معاملة ما عرب اأو مع ذلك ال�سخ�س. ولن نكون م�سوؤولني عن اأية ت�رشفات اأو 
عدم ت�رشف من قبل اأي طرف اآخر نقوم بتمرير الأموال امل�ستلمة منك اإليه. ويجوز للطرف الآخر الذي قمنا بتمرير الأموال اإليه الحتفاظ بها يف ح�ساب جممع وقد ل يكون ممكنًا 
ف�سل هذه الأموال عن اأموالنا، اأو اأموال الطرف الآخر. ويف حال التعر�س لالإفال�س اأو اتخاذ اأية اإجراءات م�سابهة اأخرى ب�ساأن ذلك الطرف الآخر، ف�سيكون لدينا مطالبة غري م�سمونة 
فقط �سد الطرف الآخر بالنيابة عنك وعن عمالئنا الآخرين و�سنكون معر�سني خلطورة اأن تكون الأموال التي ا�ستلمناها من الطرف الآخر غري كافية للوفاء مبطالباتك ومطالبات 

جميع العمالء الآخرين مع املطالبات املتعلقة باحل�ساب ذو ال�سلة.

10. الحفظ
10-1  خدم�ت احلفظ 

قد نت�رشف كوكيل اأمانة لأية اأ�سول م�ستلمة منك اأو م�ستلمة اأو حمتفظ بها حل�سابك )"اأ�سول احلفظ"(.
10-2  ت�سجيل اأ�سول احلفظ 

قد نقوم بت�سجيل اأو الرتتيب لت�سجيل اأ�سول احلفظ والحتفاظ بها يف اأي ا�سم م�سموح به مبوجب القوانني والأنظمة املعمول بها. ويجوز على وجه اخل�سو�س، لكن بدون ح�رش، 
ت�سجيل اأ�سول احلفظ والحتفاظ بها با�سمك )اأو با�سم �رشكة معينة يتم اإدارتها من قبلنا اأو من قبل اأية �رشكة من �رشكاتنا الفرعية اأو �سوق خارجية معتمدة اأو اأمني( اأو، اإذا كان 

مطلوبًا، با�سم البنك.
10-3  التجميع

�سنقوم بتحديد وت�سجيل والحتفاظ بجميع اأ�سول احلفظ ب�سكل منف�سل عن اأية ا�ستثمارات اأو اأ�سول اأخرى لدى البنك، ويف اأي �سكل ميكن فيه حتديد هوية وموقع اأ�سول احلفظ يف 
اأي وقت. ويجوز جتميع اأي جزء من اأ�سول احلفظ مع ا�ستثمارات واأ�سول من نف�س الو�سف لدى العمالء الآخرين يف البنك، وبالتايل لن يكون لديك حق يف اأية م�ستندات ملكية اأو 
�سهادات حمددة اأو دليل ملكية اآخر يثبت امللكية على اأي من هذه ال�ستثمارات، ولكنك بدًل من ذلك �ستكون خموًل، مع مراعاة اأية قوانني واأنظمة معمول بها، باحل�سول على مبلغ 

ال�ستثمارات من اأي اإ�سدار يكون من نف�س الو�سف ويف نف�س املبلغ املخ�سوم اإلى ح�سابك.
10-4  االأطراف االآخرين املوؤهلني

10-4-1  قد نحتفظ باأ�سول احلفظ اخلا�سة بك لدى وكيل احلفظ الأمني اأو مركز اإيداع الأوراق املالية اأو نظام مقا�سة اأو ت�سوية اأو اأي طرف م�سارك يف هذا النظام اأو اأية �رشكة 
زميلة )كل منهم يدعى "طرف اآخر موؤهل"( لتوفري خدمات احليازة والإيداع بالنيابة عنك �رشيطة اأن يكون هذا ال�سخ�س اأو الكيان موؤهاًل ب�سفته حافظًا اأمينًا مبوجب 
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القوانني والأنظمة املعمول بها. وقد نعني اأي�سًا وكالء اأمانة فرعيني )مبا يف ذلك وكالء الأمانة الفرعيني يف اخلارج(. وقد ن�ستخدم اأي و�سطاء اأو وكالء ت�سوية اأو طرف 
اآخر موؤهل ومترير الأموال اأو ال�ستثمارات التي يتم الحتفاظ بها حل�سابك اإلى هذا الو�سيط اأو وكيل الت�سوية.

10-4-2  قد يتم الحتفاظ بهذه الأ�سول يف ح�ساب واحد يتم التعرف اإليه على اأنه يخ�س عمالء البنك و�سيتم حتديد حقك ب�سكل منف�سل يف �سجالت ودفاتر يحتفظ بها الطرف 
الآخر املوؤهل. وينبغي عليك املالحظة باأن التاأثري الوا�سع لهذا الأمر هو اأنه يف حالة وجود نق�س غري قابل للت�سوية بعد عجز اأي طرف اآخر موؤهل، يجوز لك امل�ساركة يف 

ذلك النق�س ب�سكل تنا�سبي مع العمالء الآخرين لدى البنك.
10-4-3  قد نقوم بالرتتيب لالحتفاظ باأ�سول احلفظ يف اخلارج اأو مترير الأموال اأو ال�ستثمارات التي يتم الحتفاظ بها حل�سابك اإلى و�سيط اأو وكيل ت�سوية اأو طرف اآخر موؤهل. 
ويف هذه احلالت، فاإنك اأموالك وا�ستثماراتك �ستكون عر�سة للقوانني املطبقة يف الخت�سا�س الق�سائي اخلارجي وقد تختلف حقوقك املتعلقة باأموالك وا�ستثماراتك. 

ويف حال الإخالل بذلك، يتم معاملة اأموالك وا�ستثماراتك ب�سكل خمتلف.
10-4-4  �سنبذل درجات احلذر واحلر�س املمكنة واملنطقية وفقًا لإجراءات العناية الالزمة يف اختيار وال�ستخدام امل�ستمر لدى اأي طرف اآخر موؤهل لكن، يف ظل غياب الإهمال 

اأو الحتيال اأو �سوء الت�رشف املتعمد من قبلنا، فاإننا لن نكون م�سوؤولني عن اأي اإخالل يتم من قبل اأي طرف اآخر موؤهل.
10-5  حتقق اأ�سول احلفظ

توافق على اأن اأ�سول احلفظ قد تكون عر�سًة مل�سلحة �سمان اأو رهن اأو حق مقا�سة ل�سالح اأي مزود للخدمات اأو وكيل اأمانة فرعي اأو وكيل ب�ساأن اأية مطلوبات تتعلق بح�سابك.
10-6  الدفع�ت واأفع�ل ال�رشك�ت واالإ�سع�رات وامل�ستندات االأخرى

10-6-1  �سنتحمل امل�سوؤولية عن املطالبة وا�ستالم توزيعات الأرباح ودفعات الفائدة. وقد يتم ا�ستالم توزيعات الأرباح ودفعات الفائدة من قبلنا )اأو اأية �رشكة معينة اأو وكيل 
اأمانة( خالية من اأية �رشائب احتجازية اأو م�سابهة اأو اقتطاعات وقد نقوم )اأو اأية �رشكة معينة اأو وكيل اأمانة(، اإذا كان ذلك مطلوبًا لاللتزام بالقوانني والأنظمة املعمول 
بها، بالحتفاظ لأنف�سنا اأو نقتطع �رشيبة اأو مبالغ اأخرى من توزيعات الأرباح اأو دفعات الفائدة امل�ستلمة. وتلتزم بتعوي�سنا عن اأية تكاليف نتكبدها )اأو اأية �رشكة 

معينة اأو وكيل اأمانة( اأثناء الوفاء بالتزاماتنا با�ستخدام الحتجازات اأو القتطاعات. ولقطع ال�سك باليقني، �ستكون م�سوؤوًل عن ت�سحيح املبالغ املحتجزة اأو املقتطعة.
10-6-2  �سنبلغك باأي فعل �سادر عن �رشكة ميكن اأن يوؤثر على اأية ا�ستثمارات يتم الحتفاظ بها يف ح�سابك يف اأقرب وقت ممكن من الناحية العملية بعد ا�ستالم اإ�سعار بتلك 
احلوادث. و�ستكون م�سوؤوًل عن تقدمي تعليمات تتعلق مبمار�سة احلقوق واأداء جميع الأفعال التي قد تكون قابلة للممار�سة بخ�سو�س اأي اأ�سل من اأ�سول احلفظ، مبا يف 
ذلك، على �سبيل الذكر ولي�س احل�رش، حق الت�سويت اأو التقدم مبناق�سة اأو املبادلة اأو امل�سادقة اأو التحويل اأو الت�سليم لأي ا�ستثمار من ال�ستثمارات يف ح�سابك للم�ساركة 
يف اأو املوافقة على اأية دعوى جماعية اأو توزيع اأو خطة اإعادة تنظيم اأو جلنة دائنني اأو دمج اأو جتميع اأو توحيد اأو ت�سفية اأو �سمان اأو خطة م�سابهة بالإ�سارة اإلى هذه 
ال�ستثمارات. ويف ظل غياب اأي تعليمات �سادرة عنك، ف�سيقوم البنك بتطبيق خيار الإخالل على ح�سابك بناًء على فعل ال�رشكة. ويف حال عدم وجود خيار اإخالل، فلن 

منار�س اأي حقوق ت�سويت اأو حقوق اأخرى.
10-6-3  عند ا�ستالم اأي اإ�سعار اأو م�ستند يتعلق باأ�سول احلفظ، فاإننا �سنقوم ببذل ق�سارى جهودنا املمكنة واملعقولة لإر�ساله اإليك اأو التعامل معه ح�سب التوجيهات ال�سادرة 

عنك بني احلني والآخر.
10-7  ك�سوف احلفظ االأمني

�سنزودك مبعلومات عن ا�ستثمارات احلفظ الأمني التي نحتفظ بها اأو حتتفظ بها �رشكة معينة بالنيابة عنك من خالل اإر�سال ك�سوف دورية عنها اإليك. وما مل يتم التفاق على ما 
يخالف ذلك، ف�سيتم اإر�سال هذه الك�سوف اإليك ب�سكل �سنوي. و�سيتم تقييم الأ�سول الظاهرة يف تلك الك�سوف على الأ�سا�س الوارد يف تلك الك�سوف.

10-8  قيمة اأ�سول احلفظ
10-8-1  لن نكون مطالبني عن اأية خ�سارة اأو �رشر اأو نق�سان اأو انخفا�س يف قيمة اأ�سول احلفظ التي نحتفظ بها )�سواًء كان الحتفاظ بها يتم با�سم البنك اأو با�سم ال�رشكة 
املعينة اأم ل( تكون قد تكبدتها نتيجًة اإلى اأو نا�سئة عن التعامل مع و/اأو الحتفاظ باأ�سول احلفظ و )اأو امل�ستندات ذات ال�سلة التي نحتفظ بها( ما مل تكن هذه اخل�سارة 
اأو ال�رشر ناجتًا عن الإهمال اأو الحتيال اأو �سوء ت�رشف متعمد من جانب البنك، ودون اأي ح�رش مبا ذكر اآنفًا، فاإننا لن نكون مطالبني عن اأية خ�سارة اأو �رشر اأو نق�سان 
اأو انخفا�س يف قيمة اأ�سول احلفظ اأو املودعة لدى اأو التي يتم الحتفاظ بها اأو التعامل معها من قبل �رشكاتنا الزميلة يف حال مت تعيينهم بح�سن نية ودون اأي اإهمال.

10-8-2  لن يكون البنك ملزمًا بتنويع ال�ستثمارات اأو الأ�سول ولن يكون ملزمًا باملحافظة على قيمة ال�ستثمارات اأو الأ�سول اأو مراقبة حت�سن قيمة ال�ستثمارات اأو الأ�سول اأو 
اأي جزء منها يف اأية طريقة كانت، ولن يكون البنك مطالبًا عن اأي عجز من قبل ذلك اجلانب مهما كان.

11. ال�سم�ن�ت والتعهدات
11-1  ال�سم�ن�ت:

11-1-1  ت�سمن اإلينا يف تاريخ �رشيان مفعول هذه ال�رشوط والأحكام العامة امل�ستملة على املالحق وكما يف تاريخ كل معاملة بـ:
اأنك بلغت �سن 18 عامًا اأو اأكرب وتتمتع بكامل الأهلية للتعاقد ولإبرام هذه ال�رشوط والأحكام العامة؛ )اأ( 

اأنك تتمتع بكافة ال�سلطات وال�سالحيات واملوافقات والرتاخي�س والتفوي�سات ال�رشورية واأنك اتخذت كافة الت�رشفات والإجراءات ال�رشورية لتمكينك  )ب( 
من الناحية القانونية من اإبرام واأداء هذه ال�رشوط والأحكام العامة وهذه املعاملة؛

اأن الأ�سخا�س املربمة لهذه ال�رشوط والأحكام العامة ولكل معاملة بالنيابة عنك مفو�سني ح�سب الأ�سول للقيام بذلك؛ )ج( 
اأن هذه ال�رشوط والأحكام العامة وكل معاملة واللتزامات النا�سئة مبوجبها ملزمًة لك وقابلة للتطبيق �سدك وفقًا ل�رشوطها ول تخالف ولن تخالف �رشوط  )د( 

اأية قوانني اأو اأنظمة اأو اتفاقية اأنت ملزم بها؛
اأن تت�رشف كمالك م�ستفيد وحيد ورئي�سي )ولي�س كاأمني اأو وكيل( يف التوقيع على هذه ال�رشوط والأحكام العامة وعلى كل معاملة؛ )ه( 

اأن اأية معلومات تقدمها اأو قدمتها اإلينا ب�ساأن و�سعك املايل اأو مكان اإقامتك اأو امل�سائل الأخرى �سحيحة ودقيقة ولي�ست م�سللة يف اأي جانب جوهري؛ )و( 
اأنك ل�ست �سخ�سًا اأمريكيًا اأو تت�رشف حل�ساب هذا ال�سخ�س الأمريكي ول�ست مقيمًا يف الوليات املتحدة؛ )ز( 

اأنك ترغب وقادر من الناحية املالية على حتمل خ�سارة كامل الأموال نتيجًة لأية معاملة؛ و )ح( 
ل توجد اأية دعوى اأو اإجراءات حتكيمية فعلية اأو معلقة ينظر فيها اأمام اأية حمكمة اأو هيئة ق�سائية من اأي نوع )مبا يف ذلك على �سبيل الذكر ولي�س احل�رش،  )ط( 

الإفال�س اأو الحتيال اأو ق�سايا عمالية( ح�سب اأف�سل معلومات لديك، مقدمة �سدك يف اأو قبل تاريخ اإبرام اأية معاملة.

11-2  تعهداتك للبنك
11-2-1  تتعهد للبنك بـ:

اأنك �ستح�سل وتلتزم يف جميع الأوقات و�ستقوم بكل ما هو �رشوري لالإبقاء على �رشيان املفعول والنفاذ على كافة ال�سلطات وال�سالحيات واملوافقات  )اأ( 
والرتاخي�س والتفوي�سات امل�سار اإليها يف هذه املادة؛
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اأنك �ستقوم بكافة اخلطوات املعقولة واملنطقية لاللتزام بكافة القوانني والأنظمة املعمول بها بخ�سو�س هذه ال�رشوط والأحكام واأية معاملة اإلى احلد الذي  )ب( 
يكون مالئمًا للتطبيق بالن�سبة اإليك وللبنك؛ و

اأنك �ستزودنا، عند الطلب، باأية معلومات قد نطلبها ب�سكل منطقي ومعقول للتدليل على امل�سائل امل�سار اإليها يف هذه املادة اأو لاللتزام باأية قوانني واأنظمة  )ج( 
معمول بها.

12. ال�ستثناءات والحدود
12-1  ا�ستثناء عام

لن يكون البنك اأو مزودي اخلدمات اأو مدراءهم اأو م�سوؤوليهم اأو موظفيهم اأو وكالئهم )"االأ�سخ��ض املهمني"( مطالبني عن اأية خ�سائر اأو اأ�رشار اأو تكاليف اأو نفقات، �سواًء كانت 
نا�سئة عن الإهمال اأو انتهاك العقد اأو �سوء التمثيل اأو خالفًا لذلك، و�سواًء ترتبت عليك اأو تكبدتها اأنت اأو العميل مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة )مبا يف ذلك اأية معاملة اأو 
اإذا رف�س البنك اإبرام معاملة مقرتحة( ما مل تكن هذه اخل�سارة نتيجًة متوقعة ب�سكل منطقي اأو نا�سئة ب�سكل مبا�رش عن الإهمال الفادح اأو الإخالل املتعمد اأو الحتيال. ولن يكون 
البنك اأو مزودي اخلدمات اأو مدراءهم اأو م�سوؤوليهم اأو موظفيهم اأو وكالئهم، يف اأي حال من الأحوال، مطالبني عن اأية خ�سائر تكون قد تكبدتها اأو تكبدها اأي طرف اآخر ب�سبب 
)اأ( اأي �رشر غري مبا�رش اأو خا�س اأو تابع اأو )ب( خ�سارة الأرباح اأو )ج( خ�سارة ال�سهرة اأو )د( خ�سارة الفر�س التجارية النا�سئة عن اأو بخ�سو�س هذه ال�رشوط والأحكام العامة 
�سواًء النا�سئة عن الإهمال اأو انتهاك العقد اأو �سوء التمثيل اأو خالف ذلك. ولن يحد اأي �سيء يف هذه ال�رشوط والأحكام العامة من م�سوؤولية البنك اأو مزودي اخلدمات اأو الأ�سخا�س 

املهمني لديهم ب�سبب وفاة اأو اإ�سابة �سخ�سية نتيجة اإلى اإعمالهم اأو اأية م�سوؤولية ل ميكن ا�ستثناءها اأو احلد منها ح�سب القانون.
12-2  الت�سمينات ال�رشيبية

لن نقبل، دون حد، اأي مطالبة عن اأية ت�سمينات �رشيبية �سلبية يف اأية معاملة مهما كانت. ولن نقوم بتوفري امل�سورة ال�رشيبية.
12-3  التغريات يف ظروف ال�سوق

لن نقبل، دون حد، اأية مطالبة ناجتة عن اأي تاأخري اأو تغيري يف ظروف ال�سوق قبل تنفيذ املعاملة.
12-4  حد املطالبة

لن يكون البنك اأو مزودي اخلدمات اأو موظفيهم مطالبني عن جتاهلك عن اأي اأداء جزئي اأو عدم اأداء للتزاماتهم مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة نتيجًة لأي �سبب خارج 
عن نطاق �سيطرتهم املعقولة اأو حوادث القوة القاهرة، مبا يف ذلك، على �سبيل الذكر ولي�س احل�رش، اأي تعطل اأو تاأخري اأو عدم ت�رشف اأو عجز يف ت�سهيالت النقل اأو الت�سال اأو 
احلا�سوب اأو الإ�رشاب اأو العمل الإرهابي اأو الق�ساء والقدر اأو القوانني والأنظمة ال�سادرة عن اأية هيئات اأو �سلطات حكومية اأو وطنية عليا اأو الف�سل ب�سبب اأي و�سيط اأو وكيل، 
وكيل اأو موكل لدى الأمني لدينا اأو الأمني الفرعي اأو متعامل اأو متبادل اأو م�سغل من�سة جتارية اأو قيمة �سوقية اأو دار مقا�سة اأو موؤ�س�سة تنظيمية اأو ذاتية التنظيم لأي �سبب 

مهما كان لأداء التزاماتهم.
12-5  التعوي�ض

12-5-1  تلتزم بتعوي�س البنك ومزودي اخلدمات والأ�سخا�س املهمني لديهم عند الطلب �سد جميع املطلوبات النا�سئة ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش عن:
البنك اأو �رشكاته الزميلة اأو مزودي اخلدمات الذين يت�رشفون بناًء على التعليمات التي يعتقد البنك اأو مزودي اخلدمات، بح�سن نية، باأنه مت ا�ستالمها منك؛ )اأ( 
اأي انتهاك من قبلك لأي من هذه ال�رشوط والأحكام العامة اأو اأي اإخالل اأو ف�سل يف اأداء التزاماتك املتعلقة باملعامالت التي قام البنك بت�سويتها اأو �رشكاته  )ب( 

الزميلة اأو مزودي اخلدم�ت؛
اأي اإهمال اأو احتيال اأو اإخالل متعمد؛ )ج( 

اأي �سمان مقدم من جانبك يكون غري �سحيح اأو م�سلل يف اأي جانب؛ و )د( 
اأية دعوى مقابلة اأو مطالبة ناجتة عن اأي عيب يف ملكية اأو اأي احتيال اأو تزوير بخ�سو�س اأية اأ�سول )اأو م�ستند تنازل( م�سلم اإلينا. )ه( 

13. عام
13-1  االإنه�ء

13-1-1  يجوز لك اأو لنا اإنهاء هذا املجال من عالقتنا امل�رشفية وتفوي�سنا للت�رشف بالنيابة عنك يف اأي وقت دون فر�س غرامة. وينبغي تقدمي اإ�سعار الإنهاء خطيًا وي�رشي 
مفعوله على الفور. ويف حال كنتم اثنني اأو اأكرث، فباإمكاننا تقدمي اإ�سعار خطي لأي واحد منكم و�سيكون هذا الإ�سعار �ساري املفعول كما لو مت تقدميه من قبلنا اإلى كل 

واحد منكم.
13-1-2  يكون الإنهاء دون الإخالل باإمتام اأية معامالت م�ستحقة وحت�سيل اأية ر�سوم اأو عمولت م�ستحقة. ولن ي�رشي مفعول الإنهاء على اأية منتجات اأو خدمات مت تقدميها 

حيث ينبغي تقدمي تعليمات منف�سلة يف حال كنت ترغب يف اإنهاء هذه املنتجات اأو اخلدمات.
13-2  التعديالت

يتمتع البنك بحق تعديل هذه ال�رشوط والأحكام العامة. ويف حال قيام البنك باإجراء اأي تغيري جوهري على هذه ال�رشوط والأحكام العامة، ف�سيتعني على البنك تقدمي اإ�سعار 
خطي اإليك قبل ما ل يقل عن 30 يومًا ما مل يكن خالفًا لذلك مطلوبًا مبوجب القوانني والأنظمة املعمول بها. وي�رشي مفعول هذه التعديالت يف )1( التاريخ املحدد يف الإ�سعار اأو 
)2( التاريخ الذي األزمت نف�سك فيه مبعاملة اإ�سافية )بعد اإمتام منوذج طلب املعاملة( اأيهما يكون اأوًل، و�سيتم اعتبار هذه التعديالت �سارية املفعول بغ�س النظر عن عدم توقيع 
ن�سخة اإ�سافية من ال�رشوط والأحكام العامة املعدلة من قبلك. و�سيتم التفاق على التعديالت الأخرى ب�سكل خطي بينك، العميل وبيننا، البنك. وما مل يتم التفاق على ما يخالف 

ذلك، لن يوؤثر اأي تعديل على اأي اأمر اأو معاملة قيد التنفيذ اأو اأية حقوق اأو التزامات قانونية ن�ساأت يف وقت �سابق.
13-3  ا�ستمرارية ال�رشوط

تبق احلقوق واللتزامات واملعامالت اجلارية �سارية اإلى ما بعد اإنهاء هذه ال�رشوط والأحكام العامة وت�ستمر يف حكم اأحكامها واملواد املتفق عليها بينك وبيننا على وجه 
اخل�سو�س املتعلقة بهذه املعامالت حلني الوفاء بكافة اللتزامات.

13-4  االإ�سع�رات
�سيتم تقدمي كافة الإ�سعارات والتعليمات واملرا�سالت الأخرى الواجب تقدميها من قبل البنك مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة، ما مل يتم التفاق على ما يخالف ذلك، اإلى 
العنوان الذي قدمته اإلى البنك. وعلى نحو مماثل، �سيتم تقدمي كافة الإ�سعارات والتعليمات واملرا�سالت الأخرى الواجب تقدميها من قبلك مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة 
اإلى العنوان املدرج يف �رشوط الدولة املطبقة. وينبغي عليك اإبالغنا باأي تغيري يف اأية معلومات متعلقة بك لدينا )مبا يف ذلك ا�سمك ورقم هاتفك وعنوانك( مبوجب هذه املادة. 

كما اأن عدم القيام بتحديث املعلومات قد ينتج عنه اإيقاف البنك للخدمات وقد ينتج عنه نتائج م�رشة با�ستثماراتك.
13-5  �سجالت البنك

تكون �سجالت البنك دلياًل على تعامالتك معنا بخ�سو�س خدماتنا ما مل يظهر بو�سوح باأنها خاطئة. ولن يكون من حقك العرتا�س على تقدمي �سجالت البنك كدليل يف اأية 
اإجراءات قانونية بحجة اأن هذه ال�سجالت غري اأ�سلية اأو غري خطية اأو اأنها م�ستندات �سادرة عن احلا�سوب. كما لن تعتمد علينا اأي�سًا يف الوفاء باللتزامات املوجودة يف �سجلك، 

ورغم ذلك قد يتم توفري ال�سجالت اإليك عند الطلب بناًء على حريتنا املطلقة يف الت�رشف.
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13-6  �سجالت العميل
توافق يف احلفاظ على �سجالت مالئمة ودقيقة مبوجب القوانني والأنظمة املعمول بها لإثبات طبيعة التعليمات امل�سلمة والفرتة الزمنية التي مت فيها ت�سليم هذه التعليمات.

13-7  اإجراءات تقدمي ال�سك�وى
اإذا كان لديك �سبب لتقدمي �سكوى حول اأي جانب من جوانب اخلدمات املقدمة، فريجى، يف املقام الأول، الت�سال مبدير عالقاتك امل�رشفية )اأو مدير التخطيط املايل -ح�سبما هو 
مطبق(. فلدينا اإحراءات ر�سمية للتعامل مع ال�سكاوى حيث ميكنك الطمئنان اإلى التعامل مع اأية �سكوى ب�سكل احرتايف ومهني والنظر يف ال�سكوك التي ت�ساورك وامل�سائل التي 
تقلقلك. و�سيتم تزويدك باإقرار و رد اأويل خطي يف غ�سون 10 اأيام عمل، ما مل يتم املوافقة على خالف ذلك خطيًا من قبلك. ويف حال مت ت�سوية �سكواك ب�سكل غري مر�سي من 

خالل مدير العالقات امل�رشفية/ مدير التخطيط املايل اخلا�س بك، فريجى مرا�سلة:

فريق خدمة العمالء
بنك HSBC ال�رشق الأو�سط املحدود

�س.ب: 66، دبي، الإمارات العربية املتحدة
هاتف: 217 00971-4-4235

13-8  ت�سارب امل�سالح
13-8-1  باعتبارنا جزء من موؤ�س�سة عاملية توفر نطاقًا وا�سعًا من اخلدمات املالية. فاإننا، اأو �رشكاتنا الزميلة، قد يكون لدينا م�سالح بني احلني والآخر تت�سارب مع م�سالح 
عمالئنا اأو مع املهام الواجب علينا تاأديتها اإلى عمالئنا. وت�ستمل هذه امل�سالح على الت�ساربات النا�سئة بني البنك، اأو �رشكاتنا الزميلة وموظفينا من جانب وم�سالح 

عمالئنا من جانب اآخر واأي�سًا الت�ساربات بني العمالء اأنف�سهم.
13-8-2  لقد و�سعنا اإجراءات مت ت�سميمها لتحديد هذه الت�ساربات والتعامل معها. وت�ستمل هذه الإجراءات على ترتيبات موؤ�س�سية واإدارية حلماية م�سالح عمالئنا. وميكن 
العن�رش الأهم يف هذه ال�سيا�سة يف اأنه ينبغي على الأ�سخا�س الذين يزاولون اأن�سطة جتارية خمتلفة امل�سرتكني يف ت�سارب م�سالح اأن يزاولوا تلك الأن�سطة ب�سكل م�ستقل 

عن بع�سهم الآخر.
13-8-3  �سنبقي على الرتتيبات التي متنع تدفق املعلومات اإلى بع�س املوظفني من اأجل حماية م�سالح عمالئنا ومنع الو�سول غري املالئم ملعلومات العميل، يف حال كان 

ذلك �رشوريًا.
13-8-4  كما اأننا قد نتعامل اأي�سًا ب�سفتنا امل�سوؤول الرئي�سي حل�سابنا اخلا�س وقد نطابق املعامالت مع عميل اآخر. و قد يتم يف هذه احلالة اتخاذ الإجراءات حلماية م�سلحتك.
13-8-5  وقد ل تكون اإجراءاتنا و�سوابطنا يف بع�س احلالت كافية للتاأكد من عدم اإحلاق ت�سارب امل�سالح املحتمل مب�ساحلك. ويف ظل هذه الظروف، ف�سنعترب باأنه من املالئم 
الإف�ساح عن الت�سارب املحتمل اإليك واحل�سول على موافقتك الر�سمية للم�سي قدمًا يف معاجلته. اإل اأننا نحتفظ بحق رف�س الت�رشف يف اأية حالة نرى اأن فيها خطورة 

حمتملة قد تلحق مب�سالح اأي عميل من عمالئنا الآخرين مبا يف ذلك م�ساحلك.
13-9  التفوي�ض

توافق على اأنه يجوز لنا تفوي�س اأي وظيفة اأو م�سوؤولية من وظائفنا اأو م�سوؤولياتنا مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة امل�ستملة على املالحق لأي �سخ�س، �رشيطة اأن نقوم 
قبل التفوي�س بال�ستيفاء باأن هذا ال�سخ�س موؤهل لتويل هذه الوظائف اأو امل�سوؤوليات.

14. الق�نون الح�كم واالخت�س��ض الق�س�ئي
14-1  الق�نون احل�كم واالخت�س��ض الق�س�ئي

ما مل يذكر خالفُا لذلك يف و�سف املنتج ذو ال�سلة اأو امللحق اخلا�س به، فاإن هذه ال�رشوط والأحكام العامة وكافة اللتزامات غري التعاقدية وامل�سائل الأخرى النا�سئة عنها اأو 
املتعلقة بها حٌتكم وٌتف�رش مبوجب القانون املخت�س يف �رشوط الدولة املطبقة.

14-2  التن�زل عن احل�س�نة واملوافقة على الفر�ض
تتنازل ب�سكل غري قابل لالإلغاء اإلى احلد الكامل امل�سموح به مبوجب القوانني والأنظمة املعمول بها بالن�سبة لنف�سك وعوائدك واأ�سولك )بغ�س النظر عن ا�ستخدامها اأو ال�ستخدام 
املزعوم( عن كامل احل�سانة على اأ�سا�س ال�سيادة اأو الأ�سا�سات الأخرى امل�سابهة ابتداًء من )1( التقا�سي و)2( الخت�سا�س الق�سائي لأية حماكم و)3( الإعفاء من خالل الأمر 
بالمتناع عن عمل اأو اأمر لأداء حمدد اأو ل�سرتداد املمتلكات و)4( احلجز التحفظي على الأ�سول )�سواًء قبل اأو بعد �سدور احلكم( و)5( تنفيذ اأو فر�س اأي حكم قد تكون اأنت اأو 
عوائدك اأو اأ�سولك، خالفًا لذلك، خمولني به يف اأية اإجراءات ق�سائية يف حماكم ذات اأي اخت�سا�س ق�سائي. وتوافق ب�سكل غري قابل لالإلغاء باأنك لن تطالب باأية ح�سانة يف اأية 
اإجراءات ق�سائية. كما توافق ب�سكل عام بالن�سبة لأية اإجراءات ق�سائية ملنح اأي حماية اأو اإ�سدار اأية عملية بخ�سو�س هذه الإجراءات الق�سائية، مبا يف ذلك، على �سبيل الذكر 
ولي�س احل�رش، العمل اأو الفر�س اأو التنفيذ �سد اأية ممتلكات مهما كانت )بغ�س النظر عن ا�ستخدامها اأو ال�ستخدام املزعوم لها( اأي اأمر اأو حكم قد يتم اإ�سداره اأو تقدميه يف هذه 

الإجراءات الق�سائية.

15. التف�سير
15-1  يف هذه ال�رشوط والأحكام العامة:

"ح�س�ب )ح�س�ب�ت(" تعني احل�ساب )احل�سابات( التي ي�سغلها البنك )اأو اأي مزود من مزودي اخلدمات الذي عينهم البنك مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة مبا يف  )اأ( 
ذلك املالحق( وامل�سجلة با�سمك؛

"القوانني واالأنظمة املعمول به�" تعني: )ب( 
القوانني والأنظمة املطبقة لدى اأي �سلطة تنظيمية ذات �سلة؛ و  )1(

كافة القوانني والإجراءات والتوجيهات والأنظمة الأخرى املطبقة )مبا يف ذلك، على �سبيل الذكر ولي�س احل�رش، القوانني املحا�سبية وقوانني مكافحة   )2(
غ�سيل الأموال/ العقوبات املفرو�سة(؛

"�رشكة زميلة" تعني من�ساأة تابعة لنف�س املجموعة كالبنك، اأو ممثل يكون البنك اأو املن�ساأة يف نف�س املجموعة ح�سبما يعينه البنك اأو اأي �سخ�س اآخر لديه عالقة مع البنك  )ج( 
قد يتوقع ب�سكل منطقي ومعقول اأن توؤدي اإلى ن�سوء جمموعة من امل�سالح بني البنك وبينهم؛

"فعل ال�رشكة" يعني اإ�سدار اأو ممار�سة اأو دفع اأو ت�سليم اأو اأداء حق اأو ميزة اأو فائدة ملحقة اأو نا�سئة عن ا�ستثمار، مبا يف ذلك على �سبيل الذكر ولي�س احل�رش اأي حق اأو  )د( 
ميزة اأو فائدة يف طبيعتها اأو النا�سئة عن اأية اأرباح اأو توزيعات اأو فائدة اأو جتميع اأو حتويل اأو عالوات اأو حقوق اأو دمج اأو اإعادة هيكلة اأو مبادلة اأو خيار اأو تف�سيل اأو 

ا�سرتداد اأو اإعادة راأ�س املال؛
"�رشوط الدولة" تعني ال�رشوط املطبقة عليك عندما تقوم بتنفيذ معاملة ما يف الدول املحددة يف �رشوط الدولة املطبقة؛ )ه( 

اأو حل املن�ساأة اأو تعيني حار�س ق�سائي اأو حار�س اإداري اأو مدير تركة اأو م�سفي اأو و�سي بخ�سو�س ذلك و/اأو  اإفال�س  اأن تكون مو�سوع طلب  "ح�دثة اإع�س�ر" تعني  )و( 
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اقرتاح اأو الدخول يف اأي برنامج اأو ت�سوية مع الدائنني؛
"ال�سوق" يعني اأي �سوق منظمة اأو مرفق جتاري متعدد اجلوانب اأو جممع جتاري اآخر يجمع اأو ي�سهل جمع العديد من الأطراف الأخرى التي لديها م�سالح �رشاء وبيع يف  )ز( 

ال�ستثمارات؛ و، يف حال تطلب ال�سياق ذلك، يت�سمن الإ�سارة اإلى ال�سخ�س الذي يقوم بت�سغيل و/اأو اإدارة النظام؛
"الوكيل" يعني اأي �سخ�س اأو كيان يت�رشف ب�سفته الوكيل اأو املالك القانوين لال�ستثمارات اأو حيازة ال�ستثمارات اململوكة بالنيابة عنك اأو عن البنك؛ )ح( 

"و�سف منتج" يعني ال�رشوط املطبقة على املعاملة التي يقوم البنك باإبرامها معك؛ )ط( 
"القوانني" تعني القوانني والأنظمة والتوجيهات والإجراءات والأعراف املفرو�سة بني احلني والآخر؛ )ي( 

"مزود )مزودي( اخلدم�ت" يعني اأي طرف اآخر مزود للخدمات معني من قبل البنك لتوفري اأي من اأو جميع اخلدمات مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة )مبا يف ذلك  )ك( 
املالحق(؛

"املعاملة" تعني اأية معاملة تخ�سع لهذه ال�رشوط والأحكام العامة وتت�سمن اأية معاملة نتفق عليها معًا يف اأي و�سف منتج حمدد اأو خالف ذلك؛ و )ل( 
"�سخ�ض اأمريكي" يعرف هذا امل�سطلح يف الالئحة ا�س من قانون الأوراق املالية الأمريكي لعام 1933 وعلى النحو الذي طراأ عليه من تعديالت، اأو خالفًا لذلك، اأي  )م( 

مواطن اأو مقيم يف الوليات املتحدة على النحو املفهوم مبوجب قوانني اأو اأنظمة دائرة ال�رشائب يف الوليات املتحدة اأو اأية موؤ�س�سة تابعة لها بني احلني والآخر.

16. التوقيع على االتف�قية
عند التوقيع على هذه ال�رشوط والأحكام العامة فاإنك تقر باأنك قد قراأت بعناية كل �رشط وحكم من ال�رشوط والأحكام الواردة يف هذه التفاقية وتوافق وتفهم التزاماتك الواردة فيها 

وتوافق مبوجبه على اللتزام بها من الناحية القانونية.
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الملحق 1

االإف�س�ح عن املخ�طر

1. المخ�طر
يعتمد �سعر اأو قيمة اأي ا�ستثمار على التقلبات احلا�سلة يف الأ�سواق املالية اخلارجة عن نطاق ال�سيطرة. ول يعترب الأداء املا�سي موؤ�رشاً على الأداء امل�ستقبلي.

تتفاوت طبيعة ومدى خماطر ال�ستثمار بني الدول ومن ا�ستثمار اإلى اآخر. وتتفاوت خماطر ال�ستثمار ح�سب نوع ال�ستثمار الذي يتم القيام به، مبا يف ذلك كيفية اإن�ساء املنتجات املالية 
اأو اإعداد �رشوطها، احتياجات وغايات م�ستثمرين حمددين، الطريقة التي يقدم اأو يعر�س فيها ا�ستثمار حمدد اأو يباع اأو يتاجر فيه، مكان اأو مقر امل�سدر، الت�سكيلة اأو الرتكيز يف حمفظة 

)على �سبيل املثال املبلغ امل�ستثمر يف اأية عملة اأو ورقة مالية اأو دولة اأو م�سدر(، درجة تعقيد املعاملة وا�ستخدام الرافعة املالية.
قد يكون لأنواع املخاطر الواردة اأدناه تاأثرياً على كل نوع من اأنواع ال�ستثمار:

1-1  خم�طر ال�سيولة
تتاأثر �سيولة الأداة املالية بالعر�س والطلب على تلك الأداة املالية واأي�سًا ب�سكل غري مبا�رش بعوامل اأخرى، ت�ستمل على انقطاعات ال�سوق )على �سبيل املثال النقطاع يف �سوق 
الأوراق املالية ذات ال�سلة( اأو م�ساكل البنية التحتية، مثل قلة التطور العلمي اأو التقني اأو النقطاع يف عملية ت�سوية الأوراق املالية. ويف ظل ظروف جتارية معينة، قد يكون 
من ال�سعب اأو امل�ستحيل ت�سفية اأو ال�ستحواذ على مركز ما. وقد يحدث هذا، على �سبيل املثال، يف اأوقات احلركة ال�رشيعة لالأ�سعار يف حال �سعود الأ�سعار اأو هبوطها اإلى حد 
يتوقف فيه التداول اأو يتم منعه مبوجب القوانني يف �سوق الأوراق املالية ذات ال�سلة. كما اأن و�سع اأمر ملنع اخل�سارة لن يحد بال�رشورة من خ�سائرك اإلى املبالغ املزعومة، 
لكن ظروف ال�سوق قد جتعل من امل�ستحيل تنفيذ هذا الأمر يف ال�سعر املن�سو�س عليه. وبالإ�سافة اإلى ذلك، ما مل تن�س �رشوط العقد على ذلك، وقد ل يتحتم على طرف ما قبول 
الإنهاء املبكر لعقد ما اأو اإعادة �رشاء اأو ا�سرتداد املنتج ذو ال�سلة ولذلك قد يكون هناك �سيولة �سفرية يف املنتج. وقد ينتج عن الإنهاء املبكر اأو ال�رشف اأو ال�سرتداد يف حالت 

اأخرى ح�سولك على اأقل مما دفعت للمنتج يف الأ�سا�س اأو، يف بع�س احلالت، ل �سيء على الإطالق.
1-2  خم�طر االئتم�ن

خماطر الئتمان هي خماطر اخل�سارة التي يكون �سببها املقرت�سني اأو املدينني بال�سندات اأو ال�سامنني اأو الأطراف املقابلني الذين يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم اأو خماطر 
انخفا�س اجلودة الئتمانية لدى هوؤلء الأطراف. ويكون التعر�س ملخاطر الئتمان لدى كيان مرجعي واحد اأو اأكرث متعلقًا على وجه التحديد باأي منتج مرتبط بالئتمان 
مثل ال�سندات املرتبطة بالئتمان وقد تكون اخل�سائر املحتملة التي قد يتم التعر�س لها وتردد واحتمالية وقوع هذه اخل�سائر عند ال�ستثمار يف املنتجات املرتبطة بالئتمان 

اأكرب مما مت ا�ستثماره يف التزام الكيان املرجعي ذاته.
1-3  خم�طر ال�سوق

ترتفع وتهبط اأ�سعار ال�ستثمارات بالعتماد على مدى قدرة امل�ستثمر على فهم اآلية العر�س والطلب يف ال�سوق واأ�سعار اأية ا�ستثمارات اأ�سا�سية اأو م�ساعدة اأو، العوامل ال�سيا�سية 
اأو القت�سادية اأو العوامل املتعلقة بقطاع ما التي ميكن اأن تكون غري متوقعة على الإطالق. وقد يكون اأي ا�ستثمار خارجي اأو ا�ستثمار يف اأي عن�رش خارجي عر�سة ملخاطر 
الأ�سواق اخلارجية التي قد تنطوي على خماطر خمتلفة نا�سئة عن خماطر الأ�سواق الأ�سلية للم�ستثمر. وتكون هذه املخاطر يف بع�س احلالت اأكرب. و�ستتاأثر احتمالية 
حتقيق الربح اأو اخل�سارة من املعامالت يف الأ�سواق الأجنبية اأو يف العقود املقومة يف اخلارج بالتقلبات التي ت�سهدها اأ�سعار ال�رشف يف اخلارج. وقد تكون التقلبات يف 
الأ�سعار بالأ�سواق النا�سئة كبرية للغاية. كما ان الفروق يف الأ�سعار وكميات املداولة القليلة والفروق الوا�سعة بني �سعري العر�س والطلب قد تكون �سائعة والتحركات غري 
املتوقعة يف ال�سوق �سائعة اأي�سًا. وبالإ�سافة اإلى ذلك، حاملا ت�سبح الأخبار حول دولة ما متوفرة، قد يكون رد فعل اأ�سواق املال بارتفاعات و/اأو انخفا�سات دراماتيكية يف 
الأ�سعار اأثناء فرتة زمنية ق�سرية جداً. وتفتقر الأ�سواق النا�سئة ب�سكل عام للم�ستوى الكايف من ال�سفافية وال�سيولة والفعالية والبنية التحتية والثقة القانونية والتنظيم كما 
هو احلال يف الأ�سواق الأكرث تقدمًا. فعلى �سبيل املثال، قد ل يكون لدى هذه الأ�سواق القوانني والأنظمة التي حتكم ال�سوق اأو التالعب بالأ�سعار واملداولة داخلها اأو الأحكام 
الأخرى امل�سممة من اأجل »م�ستوى جمال التداول« بخ�سو�س توفر املعلومات وا�ستخدامها اأو عدم ا�ستخدامها يف هذه الأ�سواق. وقد تتاأثر اأي�سًا بخطورة القطاع اأو اخلطورة 
القت�سادية وال�سيا�سية. وقد يكون من ال�سعب توظيف بع�س ممار�سات اإدارة اخلطورة وعدم الثقة القانونية ل�ستثمارات الأ�سواق النا�سئة، مثل عقود �رشف العملة الآجلة اأو 
امل�ستقات. وينبغي اأي�سًا الأخذ بعني العتبار تاأثري فر�س اأو اإزالة �سوابط �رشف العملة الأجنبية يف اأي وقت، اإ�سافة اإلى ال�سعوبات املمكنة يف اإعادة الأ�سول اإلى الوطن. 
كما ينبغي اأي�سًا الأخذ بعني العتبار املخاطر املرافقة لعمليات تاأميم اأو م�سادرة الأ�سول وامل�سادرة عن طريق فر�س ال�رشائب الت�ساعدية اأو ال�رشائب العقابية والقيود 

على ا�ستثمارات الأجانب يف الأ�سواق النا�سئة والعقوبات واحلروب والثورات.
1-4  االإع�س�ر

قد يقود اإع�سار اأو عجز املوؤ�س�سة اأو ال�رشكة التي تتعامل معها اإلى اأو�ساع يتم فيها ت�سفيتها اأو اإغالقها دون موافقة منك اأو عدم اإعادة ال�ستثمارات اإليك. وهناك اأي�سًا خماطر 
الإع�سار املتعلقة بال�ستثمار نف�سه، على �سبيل املثال ال�رشكة التي اأ�سدرت ال�سندات.

1-5  خم�طر العملة
بالن�سبة لأية معاملة بالعملة الأجنبية واأية معامالت يف امل�ستقات والأوراق املالية املقومة بعملة غري العملة التي مت فيها تقومي ح�سابك، فقد يكون للحركات يف اأ�سعار 
ال�رشف تاأثرياً اإيجابيًا اأو �سلبيًا على الأرباح اأو اخل�سائر املحققة يف هذه املعامالت. كما اأن �سعف عملة دولة ما مقارنة بعملة قيا�سية اأو عملة حمفظتك قد يوؤثر ب�سكل �سلبي 
على قيمة ال�ستثمار املقوم يف تلك العملة. ويتم ربط تقييمات العملة مبجموعة من العوامل القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية وقد تتقلب ب�سكل كبري، حتى اأثناء التداولت 
خالل اليوم. وقد يكون لدى بع�س الدول �سوابط مفرو�سة على �رشف العملة الأجنبية ميكن اأن ت�ستمل على تعليق القدرة على ال�رشف اأو حتويل العملة اأو التخفي�س من قيمة 

العملة.
1-6  خم�طر معدل الف�ئدة

قد ترتفع معدلت الفائدة وتنخف�س وتكمن املخاطر هنا يف اأن القيمة ذات ال�سلة للورقة املالية، وخ�سو�سًا ال�سندات اأو ال�ستثمارات املنظمة، �ست�سوء نتيجًة لزيادة معدل 
الفائدة مما قد يوؤثر �سلبًا على املنتجات الأخرى. وهناك خماطر اإ�سافية متعلقة مبعدل الفائدة بالن�سبة لالأدوات مبعدل الفائدة املتغري والأدوات مبعدل الفائدة الثابت؛ حيث 
ل ميكن توقع دخل الفائدة على الأدوات مبعدل الفائدة املتغري. ونتيجًة للتفاوت يف دخل الفائدة، فاإنه لن يكون مبقدور امل�ستثمرين حتديد العائد الدقيق لالأدوات ذات معدل 
الفائدة املتغري يف وقت �رشائها مما يجعل من غري املمكن مقارنة عائدها على ال�ستثمار مع العائد على ال�ستثمارات التي تتميز بفرتات اأطول ملعدل الفائدة الثابت. واإذا 
ن�ست القوانني والأحكام اخلا�سة بالأدوات املالية ذات ال�سلة على تواريخ دفع فائدة دورية، ف�سيكون امل�ستثمرين معر�سني ملخاطر اإعادة ال�ستثمار يف حال انخفا�س 
معدلت الفائدة يف ال�سوق. وهذا يعني باأنه قد يتحتم على امل�ستثمرين اإعادة ا�ستثمار دخل الفائدة املدفوع اإليهم بناًء على معدلت فائدة اأخف�س من ال�سائدة. ويكون للتغيريات 
احلا�سلة يف معدلت الفائدة يف ال�سوق تاأثرياً اأقوى على اأ�سعار ال�سندات متزايدة القيمة اأكرث مما هو على اأ�سعار ال�سندات العادية لأن اأ�سعار الإ�سدارات املخ�سومة قد تكون 
اأقل من القيمة ال�سمية. ويف حال زيادة معدلت الفائدة يف ال�سوق، فقد تعاين ال�سندات متزايدة القيمة من خ�سائر جراء ارتفاع الأ�سعار مقارنة بال�سندات الأخرى التي لها 

نف�س تاريخ ال�ستحقاق ونف�س الت�سنيف الئتماين.
1-7  خم�طر ال�سلع

قد تكون اأ�سعار ال�سلع متقلبة وعلى �سبيل املثال، قد تتقلب ب�سكل كبري يف حال وقوع كوارث طبيعية مثل الرباكني اأو احلرائق اأو الزلزل بحيث توؤثر على عر�س اأو اإنتاج هذه 
ال�سلع. وقد تتقلب اأ�سعار ال�سلع اأي�سًا ب�سكل كبري يف حال تاأثري احلروب اأو النزاعات على عر�س اأو اإنتاج هذه ال�سلع. واإذا كان اأي مبلغ فائدة و/اأو ا�سرتداد م�ستحق الدفع يتعلق 
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باأي منتج مرتبط ب�سعر ال�سلعة، فقد يحدث اأي تغيري يف �سعر هذه ال�سلعة انخفا�سًا يف مبلغ الفائدة و/اأو مبلغ ال�سرتداد امل�ستحق الدفع. وقد ينتج عن النخفا�س يف املبلغ 
امل�ستحق الدفع على ا�سرتداد ا�ستثمار ما، يف بع�س احلالت، ح�سولك على مبلغ عند ا�سرتداد منتج اأقل من املبلغ الذي ا�ستثمرته يف الأ�سل يف هذا املنتج.

1-8  املخ�طر التنظيمية/ الق�نونية/ الهيكلية
قد تكون جميع ال�ستثمارات معر�سة ملخاطر تنظيمية اأو قانونية اأو هيكلية حيث تكون كافة العوائد القائمة على ال�ستثمارات وخ�سو�سًا اجلديدة منها على درجة من 
اخلطورة اعتباراً من الإجراءات التنظيمية اأو الدعاوى القانونية والتغيريات التي، من بني م�سائل اأخرى، قد تغري احتمال ربح ا�ستثمار ما. وقد يكون للتغيريات القانونية 
اأي�سًا تاأثريات جتعل من ال�ستثمار املقبول يف ال�سابق غري قانوين الآن. وقد حتدث تغيريات يف الأمور ذات ال�سلة مثل ال�رشيبة وقد يكون لها تاأثرياً كبرياً على الربحية. ومن 
اجلدير بالذكر باأنه ل ميكن التنبوؤ بهذه املخاطر وميكن اأن تعتمد على العديد من العوامل ال�سيا�سية والقت�سادية والعوامل الأخرى. ولهذا ال�سبب، فاإن هذه املخاطر اأكرب يف 
الأ�سواق النا�سئة لكنها تنطبق يف اأي مكان. ففي الأ�سواق النا�سئة، هناك اإ�رشاف حكومي وتنظيم للعمل التجاري وممار�سات خا�سة بهذا املجال ومبادلت الب�سائع والأ�سواق 
خارج الأ�سواق الر�سمية اأقل. وقد ل يتواجد نوع القوانني والأنظمة التي يعترب امل�ستثمر مطلعًا عليها يف اخت�سا�سه الق�سائي يف بع�س الأماكن ويف حال تواجده، فقد يكون 
غري من�سجم اأو يطبق ب�سكل اعتباطي اأو ل يتفق مع التف�سري ويجوز تغيريه باأثر رجعي. وتبقى كاًل من ا�ستقاللية الأنظمة الق�سائية وح�سانتها من التاأثريات القت�سادية اأو 
ال�سيا�سية اأو الوطنية اأمراً ل ميكن اختباره يف العديد من الدول. فالق�ساة واملحاكم يف العديد من الدول ب�سكل عام غري متمر�سني يف هذه املجالت من الأعمال ويف قوانني 
ال�رشكات. وتعترب ال�رشكات معر�سة خلطورة قيام الهيئة الت�رشيعية مبراجعة القانون القائم رداً على ال�سغط القت�سادي اأو ال�سيا�سي اأو ال�سخط وال�ستياء ال�سعبي. ول يوجد اأي 
�سمان باأن يح�سل امل�ستثمر اخلارجي على عالج مر�سي يف املحاكم املحلية يف حال انتهاك القوانني اأو الأنظمة املحلية اأو النزاع على ملكية الأ�سول. وقد يواجه امل�ستثمر 
اأي�سًا �سعوبات يف الو�سول اإلى حلول قانونية اأو يف احل�سول على الأحكام وفر�سها يف املحاكم اخلارجية. ويف حال وجود عدة منتجات، فلن يكون هناك م�سلحة قانونية 
اأو نفعية يف اللتزامات اأو الأوراق املالية اخلا�سة بالكيان املرجعي الأ�سا�سي بل �سيكون لدى امل�ستثمر عالقة تعاقدية مع الطرف املقابل فقط. ولذلك فاإن حقوقه �ستكون 
حمدودة باحللول والعالجات التعاقدية مقابل الطرف الآخر ح�سب �رشوط املنتج ذو ال�سلة. وقد تت�سمن ال�رشوط والأحكام القانونية ملنتج ما يف جميع الأحوال اأحكامًا قد 
تعمل �سد م�ساحلك. فعلى �سبيل املثال، قد ت�سمح ال�رشوط والأحكام القانونية بال�سرتداد اأو الإنهاء املبكر يف وقت ل يكون حمبذاً لديك، اأو قد متنح حرية ت�رشف وا�سعة 
مل�سدر الأوراق املالية من اأجل مراجعة ال�رشوط املطبقة على الأوراق املالية. وقد يكون هناك يف بع�س احلالت حدوداً على املبالغ التي ميكن فيها ممار�سة احلقوق املرفقة 
بالأوراق املالية ويف حال كنت متتلك الكثري )اأو القليل( من الأوراق املالية، فقد تت�رشر م�ساحلك مما ي�ستوجب اإمعان النظر فيها. وقد توؤثر ممار�سة احلقوق من قبل الآخرين 
يف بع�س احلالت على ا�ستثمارك. على �سبيل املثال، قد يحتوي منتج مثل �سند اأو ورقة نقدية على اأحكام لطلب عقد اجتماعات ملالكي هذه ال�سندات اأو الأوراق النقدية من 
اأجل النظر يف امل�سائل التي توؤثر على م�ساحلهم ب�سكل عام )مبا يف ذلك م�ساحلك( وقد ت�سمح لأغلبية حمددة باإلزام جميع املالكني، مبا يف ذلك املالكني الذين مل يح�رشوا 
وي�سوتوا يف الجتماع ذو ال�سلة واملالكني الذين �سوتوا بطريقة معاك�سة ل�سوت الأغلبية. وقد يتم اأي�سًا اإجراء تعديالت يف بع�س احلالت على �رشوط واأحكام ال�سندات اأو 

الأوراق النقدية دون احل�سول على موافقة اأي مالك من املالكني يف الظروف الواردة يف ال�رشوط العامة املرفقة بهذه ال�سندات اأو الأوراق النقدية.
1-9  املخ�طر الت�سغيلية

قد توؤثر املخاطر الت�سغيلية، مثل الأعطال يف الأنظمة واأجهزة التحكم الأ�سا�سية، امل�ستملة على اأنظمة تقنية املعلومات، على كافة املنتجات املالية. وقد توؤثر خماطر العمل 
التجاري، وخ�سو�سًا املخاطر املتمثلة يف ت�سيري العمل التجاري ب�سكل ل يفي بالهدف املق�سود اأو ب�سكل �سعيف، على امل�ساهمني اأو امل�ستثمرين يف هذا العمل التجاري اأي�سًا. 

وقد توؤثر التغيريات املوؤ�س�سية والتغيريات يف الكادر الوظيفي ب�سكل �سلبي على هذه املخاطر و، ب�سكل عام، قد ل تكون املخاطر الت�سغيلية بادية للعيان من خارج املوؤ�س�سة.

 الملحق 2

ال�رشوط واالأحك�م – اال�ستثم�رات املنظمة

1. عام
1-1   التف�سري

ت�سنف �سمن  التي  باملعامالت  يتعلق  فيما  بالتزامات كل طرف  املتعلقة  العامة  املعلومات  على  العامة  والأحكام  ال�رشوط  اجلزء من  هذا  يحتوي    1-1-1
ال�ستثمارات املنظمة. ولذلك ينبغي قراءة هذا اجلزء مع و�سف املنتج ذي ال�سلة والذي ين�س على و�سف لكيفية عمل ت�سهيالت ال�ستثمارات املنظمة، 

وكيفية ح�ساب -العوائد على ال�ستثمارات واملخاطر املتعلقة بذلك. 
1-2  التعريفات والتف�سريات

يف هذا اجلزء:   1-2-1
“مدير احل�س�ب« يعني الكيان املحدد يف و�سف املنتج املطبق وامل�سئول عن اإجراء الرتتيبات اخلا�سة بال�ستثمارات املنظمة بالنيابة عنك؛ )اأ( 

)ب(  “يوم العمل« يعني املعنى املحدد لذلك يف �رشوط الدولة املطبقة؛
)ج(  “ق�سيمة« تعني معدل الفائدة املطبق �سنويًا وامل�ستحق ال�سداد على ال�ستثمارات املنظمة املحددة املن�سو�س عليه يف و�سف املنتج املطبق؛
)د(  “ت�ريخ االن�سح�ب املبكر« يعني التاريخ الذي ت�سحب فيه ال�ستثمارات املنظمة اخلا�سة بك )اإما عن طريق �سحب املبالغ املودعة من ح�ساب 

الوديعة اأو من خالل ا�ستبدال ال�سمان القابل للتداول( قبل تاريخ ال�ستحقاق؛
“امل�سدر« تعني م�سدر ال�ستثمارات املنظمة املن�سو�س عليها يف و�سف املنتج املطبق؛ )ه( 

“ت�ريخ اال�ستحق�ق« يعني تاريخ ال�ستحقاق املن�سو�س عليه يف و�سف املنتج املطبق؛  )و( 
“ت�ريخ البدء« يعني تاريخ بدء املدة املن�سو�س عليه يف و�سف املنتج املطبق؛ )ز( 

“اال�ستثم�رات املنظمة« تعني ح�ساب الوديعة اأو ال�سمان القابل التداول اأو القيمة و/اأو العائد املرتبط كليًا اأو جزئيًا بال�سعر اأو باأداء واحد اأو  )ح( 
اأكرث من ال�ستثمارات الأ�سا�سية، اأو املوؤ�رشات اأو غري ذلك من الأ�سول اأو الأ�سعار؛ و

“املدة« تعني املدة التي تبداأ من تاريخ البدء وتنتهي يف تاريخ ال�ستحقاق.  )ط( 
1-3  اأي�م العمل 

مبوجب و�سف املنتج املطبق، يف حال اإجراء اأي مدفوعات، اأو ح�سابات، اأو غري ذلك من الإجراءات من قبل مدير احل�ساب اأو البنك، يف يوم لي�س يوم عمل يف جهة 
الخت�سا�س ال�سارية، فتعترب باأنها قد متت يف اأو ح�سبما هو مالئم بالإ�سارة اإلى اليوم التايل الذي يكون يوم عمل. 
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2. الح�سابات
2-1  فتح احل�ساب 

2-1-1  ميكنك فتح ح�س�ب/ ح�س�ب�ت لدى البنك بعد ا�ستكم�ل منوذج فتح احل�س�ب ال�س�ري واملوافقة على ال�رشوط واالأحك�م ال�س�رية على ذلك احل�س�ب/ 
احل�س�ب�ت، املت�حة لدى البنك و/اأو مدير احل�س�ب.

2-1-2  يحتفظ البنك ب�حلق، ح�سب م� يرتاءى له، يف عدم فتح اأي ح�س�ب/ ح�س�ب�ت. 
2-1-3  ال يجوز لك حتويل اأي من احلقوق وااللتزام�ت فيم� يتعلق بح�س�بك/ ح�س�ب�تك. 

2-2  ال�ستثمارات املنظمة 
2-2-1  يجوز اإجراء ال�ستثمارات املنظمة بالعمالت التي ي�سمح بها مدير احل�ساب، وذلك باحلد الأدنى من ال�ستثمار املبدئي اأو مب�ساعفات تلك املبالغ التي يحددها مدير 

احل�ساب من وقت لآخر. 
2-2-2  يحتفظ مدير احل�ساب باحلق، وفقًا ل�سلطته التقديرية، قبل اأو بعد تاريخ البدء، يف رف�س اأي من مبالغ ال�ستثمارات التي يتم احل�سول عليها، كليًا اأو جزئيًا. يف حالة 
رف�س مدير احل�ساب لأي من مبالغ ال�ستثمار، يتم اإخطارك يف اأقرب وقت ممكن. وعندها يتم الحتفاظ مببالغ ال�ستثمار يف ح�سابك، ومتى اأمكن، يتم احت�ساب 

فائدة عليها.
2-2-3  �سوف نر�سل لك تاأكيداً يف غ�سون ع�رشة )10( اأيام عمل من تاريخ البدء بكل من ال�ستثمارات التي تقوم بها يف ال�ستثمارات املنظمة. 

2-2-4  يف تاريخ ال�ستحقاق، يقوم البنك بتحويل قيمة ا�ستثمارك )التي تعرب عنها قيمة ال�ستثمار املبدئي اخلا�س بك، بالإ�سافة اإلى الق�سيمة( على ح�سابك. قد ي�ستغرق 
حتويل قيمة اأي ا�ستثمار ما قد ي�سل اإلى ع�رشة )10( اأيام عمل. 

2-2-5  يف حالة اختالف عملة ال�ستثمار عن عملة ح�سابك، فقد يكون للفرق ما بني اأ�سعار ال�رشف تاأثريا �سلبيا على قيمة ا�ستثمارك. 

3. البي�ن�ت 
3-1  ير�سل اإليك تقييمًا ل�ستثماراتك املنظمة مرتني �سنويًا، اأو يف اأي مدة يتم التفاق عليها بينك وبني مدير احل�ساب ب�سكل خطي.

4. االإلغ�ء 
4-1  حق الإلغاء 

4-1-1  يجوز لك اإلغاء ا�ستثماراتك يف معامالت ال�ستثمارات املنظمة يف اأي وقت قبل �سبعة )7( اأيام عمل من تاريخ البدء املطبق. وتبقى اأموال 
ال�ستثمار بحالة الإلغاء يف ح�سابك.

4-1-2  نحيطك علمًا باأنه ل يحق لك اإلغاء معامالت ال�ستثمارات املنظمة بعد تاريخ البدء املطبق. وعلى الرغم من ذلك، ف�سوف تتمكن من تنفيذ ال�سحب 
املبكر مبوجب ال�رشوط والأحكام املن�سو�س عليها يف و�سف املنتج ذو ال�سلة. ويرجى الإحاطة باأنه ل ي�سمح باإجراء �سحوبات جزئية من 

اأموال ال�ستثمار اخلا�سة بك. 
4-1-3  يجوز لك تنفيذ ال�سحب املبكر مبوجب اإخطار خطي اإلى مدير احل�ساب »اإخط�ر ال�سحب«. وعند ا�ستالم اإخطار ال�سحب، يقوم البنك ب�سحب اأموال 
ال�ستثمار اخلا�سة بك وحتويلها، مع اأي فوائد م�ستحقة عليها اإلى ح�سابك. وقد ي�ستغرق حتويل قيمة ال�ستثمار اإلى ح�سابك مدة قد ت�سل اإلى 

خم�سة ع�رش )15( يوم عمل. 
4-1-4  �سممت ال�ستثمارات املنظمة، بحيث يتم الحتفاظ بها اإلى حني موعد ا�ستحقاقها. ونحيطك علمًا باأنه يف حالة قيامك بال�سحب املبكر، يقوم 
مدير احل�ساب باحت�ساب قيمة ال�ستثمار وفقًا حلريته املطلقة يف الت�رشف بالإ�سارة اإلى العنا�رش املختلفة التي تت�سمن على �سبيل الذكر 

ولي�س احل�رش: 
املبلغ الأ�سلي امل�ستثمر من جانبك.  )اأ( 

املدة املتبقية،  )ب( 
معدلت الفائدة ال�سائدة يف وقت ال�سحب املبكر، و )ج( 

تقلبات ال�سوق.  )د( 
وقد يكون اأثر هذه احل�سابات على ا�ستثماراتك كبرياً، وقد يوؤدي ذلك اإلى ح�سولك على مبلغ اأقل من مبلغ اأموال ال�ستثمار الذي مت ا�ستثماره 

يف الأ�سا�س. 
4-1-5  ل تتالءم ال�ستثمارات املنظمة مع ال�سحب املبكر. وقد تطبق حماية راأ�س املال عند توفريها اإذا ما مت الحتفاظ بال�ستثمارات املنظمة حتى 

تاريخ ال�ستحقاق فقط. ويف حال اإجراء ال�سحب املبكر، فمن غري املمكن ا�ستعادة القيمة الكاملة لال�ستثمار الأ�سلي اخلا�س بك.
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الملحق 3 

ال�رشوط واالأحك�م – �سندات الدين 

1. عام 
1-1  التف�سري 

1-1-1  يحتوي هذا اجلزء من ال�رشوط العامة على املعلومات العامة اخلا�سة بالتزامات كل طرف فيما يتعلق باملعامالت التي تعترب من معامالت �سندات 
الدين. ويجب قراءة هذا اجلزء مع و�سف املنتج ذو ال�سلة، والذي يحتوي على و�سف �سندات الدين ذو ال�سلة، وو�سف لعوائد ال�ستثمار وخماطر 

�سندات الدين.

1-2  التعريفات والتف�سريات 
1-2-1  يف هذا اجلزء: 

“يوم العمل« يكون له املعنى الوارد له يف �رشوط الدولة املطبقة، على اأن يكون ذلك اليوم واقعًا ما بني الثنني اإلى اجلمعة مبا يف ذلك هذين  )اأ( 
اليومني. 

“اأمر ال�رشاء« يعني التعليمات ال�سادرة من جانبك اإلى البنك ل�رشاء �سندات الدين بالنموذج امللحق بو�سف املنتج.  )ب( 
)ج(  “�سعر ال�رشاء« يعني ال�سعر املتفق عليه فيما بينك وبني البنك لالكتتاب على �سندات الدين. 

»الف�ئدة« فيما يتعلق ب�سندات الدين دون ال�سكوك، تعني ن�سبة الفائدة املطبقة امل�ستحقة على �سندات الدين كما هو مو�سح يف و�سف املنتج  )د( 
ذي ال�سلة.

“ر�سوم احلفظ« تعني الر�سوم التي يتم فر�سها على خدمات احلفظ املقدمة من قبل البنك مبوجب تعرفة الأ�سعار ال�سارية من وقت لآخر.  )هـ( 
“�سندات الدين« تعني ال�سندات التي حتت�سب عليها الفائدة اأو التي ل حتت�سب عليها الفائدة، وال�سندات الإذنية، والكمبيالت، واأدوات ال�سوق  )و( 

النقدي، اأو ال�سكوك ال�سادرة من قبل احلكومات اأو ال�رشكات، والتي، متى كان ذلك �ساريًا، تن�س على بنود لتحويل ال�سمانات على اأ�سهمها. 
»توزيع االأرب�ح« فيما يتعلق ب�سندات الدين على �سكل �سكوك، يعني توزيعات الأرباح الدورية املطبقة وامل�ستحقة على ال�سكوك كما هو  )ز( 

مو�سح يف و�سف املنتج ذي ال�سلة.
“التنفيذ فقط« تعني املعامالت التي يتم تنفيذها من قبل البنك على اأ�سا�س التعليمات الواردة منك، و�سوف يفيدك البنك ب�ساأن مزايا كل  )ح( 

معاملة من املعامالت كل على حدة. 
»ت�ريخ اال�ستحق�ق« يعني تاريخ ا�ستحقاق اأو الت�سفية على النحو املحدد يف و�سف املنتج القابل للتطبيق«.  )ط( 

»دفعة ال�ستحقاق« تعني القيمة ال�سمية ل�سند الدين ذي ال�سلة التي يتم دفعها لك يف تاريخ ال�ستحقاق واأي ن�سبة فائدة اأو دفعة توزيع  )ي( 
اأرباح اأخرى«. 

“املبلغ الت�سوري« يعني القيمة ال�سمية ل�سند الدين.  )ك( 
“التعرفة ال�سعرية« تعني التعرفة ال�سعرية املطبقة من وقت لآخر والتي يبلغك البنك بها.  )ل( 

“ر�سوم حتويل ال�سندات« تعني الر�سوم التي يتم فر�سها على حتويل ملكية �سندات الدين التي يتم دفعها بالنيابة عنك،  )م( 
“اأمر البيع« يعني التعليمات ال�سادرة من جانبك اإلى البنك ل�سرتداد �سندات الدين يف النموذج املرفق بو�سف املنتج ذو ال�سلة اأو وفق ما  )ن( 

يوفره البنك من وقت لآخر، 
“�سعر البيع« يعني ال�سعر املتفق عليه فيما بينك وبني البنك لعملية البيع من جانبك ل�سندات الدين. )�س( 

“اإجم�يل املق�بل« هو اإجمايل املبلغ م�ستحق ال�سداد عن �رشاء �سندات الدين وفق ما ين�س عليه يف اأمر ال�رشاء ذي ال�سلة، و )ع( 
“ر�سوم املع�ملة« تعني الر�سوم التي يتم فر�سها على كل اأمر �رشاء واأمر بيع يتم تنفيذه من قبل البنك بالنيابة عنك.  )ف( 

1-3  اأي�م العمل 
1-3-1  يف حالة وجود اأية مدفوعات اأو ح�سابات اأو غري ذلك من الإجراءات ينبغي اتخاذها من قبل البنك، مع مراعاة و�سف املنتج املطبق، يف يوم ل يكون يوم عمل يف 

الخت�سا�س الق�سائي املطبق وهو يوم يقع يف املدة املمتدة بني الثنني وحتى اجلمعة مبا يف ذلك هذين اليومني، فينبغي اتخاذها بحلول اأو ح�سبما يكون 
مالئمًا، يف يوم العمل التايل الواقع يف املدة املمتدة بني الثنني وحتى اجلمعة مبا يف ذلك هذين اليومني.

2.اخلدم�ت 
2-1  اخلدم�ت

2-1-1  يجوز للبنك اأن يقدم لك اأو اأن يقوم بالرتتيبات الالزمة ليقدم لك: 
ترتيبات املعامالت فيما يتعلق ب�سندات الدين، مبا يف ذلك اإ�سدارات اأو عرو�س البيع التي يتم تاأمينها، اأو اإدارتها اأو  )اأ( 

ترتيبها من قبل البنك اأو اأية �رشكة زميلة، 
ال�ستثمارات املماثلة اأو املتعلقة بالبند )اأ(،  )ب( 

خدمات احلفظ ذات ال�سلة، و )ج( 
)د(  اأي من اخلدمات الأخرى التي يتم التفاق عليها خطيًا فيما بينك وبيننا من وقت لآخر. 

2-2  التعامل على اأ�سا�س التنفيذ فقط 
2-2-1  تقر باأن البنك يقدم لك ترتيبات التعامل املتعلقة ب�سندات الدين على اأ�سا�س التنفيذ فقط. ويف هذا ال�ساأن، تقر باأن القرار املتعلق فيما اإذا �سيتم ال�ستثمار يف �سند دين 

معني اأم ل يعود لك وحدك.
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3. التع�مل ب�سندات الدين  
3-1  ال�رشاء 

3-1-1  يجوز لك �رشاء �سندات الدين ب�سعر ال�رشاء من خالل مدير عالقاتك امل�رشفية من خالل اإمتام منوذج الطلب واأمر ال�رشاء املرفق بو�سف املنتج 
ذي ال�سلة. ويعترب اأمر ال�رشاء مبثابة تعليمات �سادرة منك اإلينا بتنفيذ املعاملة ذات ال�سلة. 

3-1-2  يلتزم البنك، عند اإمتام اأمر ال�رشاء، بالقيام بعملية ال�رشاء ذات ال�سلة وخ�سم اإجمايل املقابل امل�ستحق ال�سداد من ح�سابك. 
3-1-3  �سوف نر�سل لك تاأكيداً يف غ�سون خم�سة )5( اأيام عمل لكل من اأوامر ال�رشاء التي ننفذها معك. 

3-2  البيع 
3-2-1  يجوز لك بيع �سندات الدين ب�سعر البيع من خالل مدير عالقاتك امل�رشفية من خالل اإمتام اأمر البيع املرفق بو�سف املنتج ذي ال�سلة اأو وفق 

ما متوفر خالف ذلك من البنك. ويعترب اأمر البيع مبثابة تعليمات منك اإلينا بتنفيذ البيع.
3-2-2  يلتزم البنك، عند اإمتام اأمر البيع، بالقيام بعملية البيع ذات ال�سلة، و�سوف يتم قيد عوائد البيع اإلى ح�سابك.

3-2-3  �سوف نر�سل لك تاأكيداً يف غ�سون خم�سة )5( اأيام عمل لكل من اأوامر البيع التي ننفذها معك.
3-3  التنفيذ

3-3-1  �سوف نبذل ق�سارى جهدنا لتنفيذ اأي من التعليمات على الفور، ولكن عند قبول تعليماتك، فنحن ل ن�سمن باأنه �سيكون من املمكن تنفيذ 
هذه املعلومات اأو اأن هذا التنفيذ �سيكون ممكنًا مبوجب تعليماتك. و�سوف نبلغك على الفور فيما اإذا واجهنا اأي �سعوبة مادية فيما يتعلق 

بتنفيذ اأي من التعليمات ال�سادرة بالنيابة عنك.

4. الفوائد اأو توزيع�ت االأرب�ح ودفع�ت اال�ستحق�ق
4-1  الفوائد اأو توزيعات الأرباح

4-1-1 حيثما وعند ا�ستالمنا للفوائد اأو توزيعات الأرباح التي نحتفظ بها بالنيابة عنك من قبل اجلهة امل�سدرة، ف�سيتم قيد مبلغ الفائدة اإلى ح�سابك يف غ�سون ع�رشة 
)10( اأيام عمل من تاريخ ا�ستالمنا ملبلغ الفائدة ذات ال�سلة.

4-2  دفعات ال�ستحقاق 
4-2-1  �سيتم قيد املبلغ الت�سوري يف تاريخ ال�ستحقاق اخلا�س ب�سند الدين اإلى ح�سابك يف غ�سون ع�رشة )10( اأيام عمل اعتباراً من تاريخ ال�ستحقاق. 

5.الر�سوم، والعمولة وامل�س�ريف االأخرى 
5-1  الر�سوم والعمولة

5-1-1  يتم �رشاء �سندات الدين مببلغ ي�ستمل على العمولة ما مل ين�س على غري ذلك يف و�سف املنتج ذي ال�سلة.

5-1-2  يتم بالإ�سافة اإلى ذلك، فر�س ر�سوم املعاملة على كافة التعامالت يف �سندات الدين ح�سب تعرفة ال�سعر املطبقة من وقت لآخر عن كل معاملة يتم تنفيذها. 
5-2  ر�سوم احلفظ 

5-2-1  اإذا ما قدم البنك لك خدمات احلفظ فيما يتعلق ب�سندات الدين، ف�سيتم فر�س ر�سوم حفظ مبوجب تعرفة ال�سعر املطبقة من وقت لآخر. و�سيتم بالإ�سافة اإلى ذلك 
تطبيق ر�سوم التنازل عن �سمانات احلفظ. 

5-3 �رشف العمالت الأجنبية
5-3-1 حينما يتم ال�سداد مقابل اأمر �رشاء اأو اأي دفعات م�ستحقة على �سند الدين )مبا يف ذلك دفعات الفائدة اأو توزيعات الأرباح و دفعات ال�ستحقاق( بعملة اأخرى غري 

العملة الأ�سا�سية حل�سابك، ف�سيتم تطبيق �رشوط البنك القيا�سية فيما يتعلق ب�رشف العمالت الأجنبية. وتقر بدورك باأن مثل هذه املدفوعات قد تنطوي على 
خماطر �رشف العمالت.

5-4  �سداد الر�سوم 
يتم جتميع الر�سوم وامل�ساريف ال�سارية وخ�سمها من ح�سابك يف يوم العمل الأول من كل �سهر.     1-4-5

الملحق 4 

ال�رشوط واالأحك�م – �سناديق ال�ستثمار 
1. عام 

1-1  التف�سري
1-1-1  يحتوي هذا اجلزء اخلا�س بال�رشوط والأحكام العامة على معلومات عامة تتعلق بالتزامات كل طرف فيما يتعلق باملعامالت اخلا�سة ب�سناديق ال�ستثمار. 
وينبغي قراءة هذا اجلزء اإلى جانب و�سف املنتج ذي ال�سلة والذي يحتوي على و�سف لكيفية هيكلة �سناديق ال�ستثمار، وحدود وقيود ال�ستثمار، وال�رشوط 

والأحكام اخلا�سة بالكتتابات، والتحويل، ورد الوحدات يف �سناديق ال�ستثمار، واملخاطر ذات ال�سلة بال�ستثمار يف �سناديق ال�ستثمار.
1-2  التعريف�ت والتف�سريات 

1-2-1  يف هذا اجلزء: 
“احل�س�ب / احل�س�ب�ت« تعني احل�ساب / احل�سابات التي يتم ت�سغيلها من قبل البنك والتي يتم الحتفاظ بها با�سمك؛  )اأ( 

“يوم العمل« يعني املعنى الوارد له يف �رشوط الدولة املطبقة؛  )ب( 
“�سندوق ال�ستثمار« يعني الرتتيبات ذات ال�سمات التالية: )1( جتميع م�ساهمات امل�ستثمرين والأرباح والدخول والتي يتم �سداد املدفوعات  )ج( 

منها و/اأو اإدارة العقارات ككل من قبل مدير ال�سندوق اأو بالنيابة عنه؛ 
“�س�يف قيمة االأ�سل« تعني قيمة اأ�سول �سندوق ال�ستثمار ناق�س املطلوبات؛  )د( 

“الوكيل« يعني ال�سخ�س اأو الكيان الذي يقوم بدور املالك ال�سمي اأو املالك القانوين للوحدة / الوحدات يف �سندوق ال�ستثمار اأو مللكية  )ه( 
الوحدة يف �سندوق ال�ستثمار التي يتم الحتفاظ بالنيابة عنك اأو عن البنك؛ 
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“التعرفة ال�سعرية« تعني التعرفة ال�سعرية املطبقة من وقت لآخر والتي يبلغك البنك بها؛  )و( 
“اال�سرتداد« تعني املعاملة التي يتم من خاللها بيع وحدة / وحدات �سندوق ال�ستثمار من جانبك؛  )ز( 

“الكتتاب« تعني املعاملة التي يتم من خاللها �رشاء وحدة / وحدات �سندوق ال�ستثمار با�ستخدام مناذج الطلبات املن�سو�س عليها؛  )ح( 
“التحويل« تعني املعامالت ذات ال�سلة التي يتم من خاللها بيع وحدة / وحدات �سندوق ال�ستثمار و�رشاء وحدة / وحدات ذات قيمة معادلة  )ط( 

يف �سندوق ا�ستثمار اآخر. ويف معظم احلالت، تتم اإدارة الوحدة / الوحدات اخلا�سعة للتحويل من قبل ذات مدير ال�سندوق؛ 
“الوحدة / الوحدات« تعني الوحدات، اأو الأ�سهم، اأو غري ذلك من املزايا الأخرى ح�سب احلالة يف �سندوق ال�ستثمار والذي تتاألف من �سهم  )ي( 

واحد غري مق�سم يف قيمة �سايف اأ�سول �سندوق ال�ستثمار. 
1-3  اأي�م العمل

1-3-1  مبوجب و�سف املنتج ذي ال�سلة، يف حالة �سداد اأي مدفوعات، اأو اإجراء اأي ح�سابات، اأو اأي اإجراءات اأخرى من قبل �سندوق ال�ستثمار اأو البنك يف يوم بخالف 
اأيام العمل يف جهات الخت�سا�س ذات ال�سلة، تعترب �سارية فيما يتعلق بيوم العمل التايل لذلك. 

2.احل�س�ب�ت
2-1  فتح احل�ساب 

2-1-1  يجوز لك اأن تفتح ح�ساب )ح�سابات( لدى البنك من خالل ا�ستكمال منوذج فتح احل�ساب ذو ال�سلة واملوافقة على ال�رشوط والأحكام ال�سارية على ذلك احل�ساب 
)احل�سابات(، الذي يوفره البنك. 

2-1-2  يحتفظ البنك باحلق يف عدم فتح احل�ساب )احل�سابات( وفقًا حلريته املطلقة يف الت�رشف. 
2-1-3  ل يجوز لك التنازل عن اأية حقوق والتزامات فيما يتعلق بح�سابك )بح�ساباتك(. 

3.�سناديق ال�ستثمار 
3-1  الكتتابات 

3-1-1  يجوز لك اأن ت�سدر تعليمات للبنك يف اأي وقت للقيام باكتتاب ما. و�سوف يقوم البنك بتنفيذ معاملة الكتتاب يف اأقرب وقت ممكن بعد احل�سول على تعليماتك 
على اأ�سا�س اأنها تعليمات �سحيحة. 

3-1-2  يجوز اإجراء الكتتابات يف �سناديق ال�ستثمار بالعمالت التي ي�سمح بها البنك، وذلك باحلد الأدنى من ال�ستثمار املبدئي اأو مب�ساعفات تلك املبالغ التي 
يحددها البنك من وقت لآخر.

3-1-3  يجوز للبنك خف�س اأو التنازل عن احلد الأدنى من مبلغ الكتتاب. 
3-1-4  عند التقدم لالكتتاب لدى مدير �سندوق ال�ستثمار، فاإن تاأثري التدوير قد يعني باأن املبلغ الذي مت الو�سول اإليه من خالل �رشب �سعر الوحدة يف عدد الوحدات 

التي مت �رشائها اأو بيعها، على النحو املطبق، قد ل يتوافق متامًا مع اإجمايل مبلغ الكتتاب اخلا�س بك. وعلى الرغم من ذلك، فاإن املبلغ امل�سدد اإلى مدير 
�سندوق ال�ستثمار اأو املبلغ الذي مت ا�ستالمه من خالل عوائد املبيعات، على النحو املطبق، �سيكون هو مبلغ الكتتاب على الدوام. 

3-1-5  يحتفظ البنك، وفقًا حلريته املطلقة يف الت�رشف، بحق رف�س اأي طلب لالكتتاب. و�سيتم اإبالغك يف اأقرب وقت ممكن يف حال رف�س البنك لأي اكتتاب. 
3-2  التحويالت 

3-2-1  يجوز لك يف اأي وقت اأن ت�سدر تعليمات اإلى البنك ببيع وحدة )وحدات( واإعادة ا�ستثمار العوائد يف وحدة )وحدات( اأخرى. و�سيقوم البنك بتنفيذ معاملة التحويل 
يف اأقرب وقت ممكن بعد ا�ستالم التعليمات منك على اأ�سا�س اأنها تعليمات �سحيحة. 

3-2-2  لن يقوم البنك باإمتام معاملة حتويل ب�ساأن وحدة )وحدات( مت اإ�سدار تعليمات �سابقة ب�ساأنها من جانبك ومل يتم تنفيذها. 
3-2-3  يحتفظ البنك بحق فر�س ر�سوم على معامالت التحويل. 

3-3  اال�سرتداد
3-3-1  ميكنك اأن ت�سدر تعليمات اإلى البنك يف اأي وقت للقيام بعملية ا�سرتداد. و�سيقوم البنك بتنفيذ معاملة ال�سرتداد يف اأقرب وقت ممكن بعد احل�سول على تعليمات 

منك على اأ�سا�س اأنها تعليمات �سحيحة.
3-3-2  لن يقوم البنك باإمتام معاملة ا�سرتداد ب�ساأن وحدة )وحدات( مت اإ�سدار تعليمات �سابقة ب�ساأنها من جانبك ومل يتم تنفيذها.

3-3-3   ت�سدد عوائد معامالت ال�سرتداد اإلى ح�سابك. وي�ستعني البنك باأحدث تفا�سيل ح�ساب مقدمة من جانبك ول يتحمل البنك اأي م�سئولية عن اأي تاأخري، اأو خ�سائر، 
اأو تكاليف يتم حتملها نتيجة لعدم �سحة تفا�سيل احل�ساب اأو نتيجًة لعجزك عن اإخطارنا باأي تغيريات تطراأ على تفا�سيل احل�ساب اخلا�س بك.

3-3-4  يجوز للبنك اأن يخ�سم اأي ر�سوم اأو اأي من الأموال الأخرى امل�ستحقة له، واأي من مطلوبات ال�رشائب اأو امل�ساريف الإ�سافية التي يتم تكبدها عند تنفيذ معاملة 
ال�سرتداد. 

3-4  اخالل مدير ال�سندوق
3-4-1  �سيقوم البنك بخ�سم الوحدات اإلى اأو من ح�سابك يف تاريخ الت�سوية املحدد. وتقر وتوافق على اأنه يف حالة عدم ا�ستالم الوحدات من قبل البنك يف غ�سون ثالثني 

)30( يومًا من تاريخ الت�سوية املحدد، اأو يف حالة اإخالل مدراء ال�سندوق باأي من املدفوعات اأو ت�سليم الوحدات: 
فاإنه يجوز للبنك، وفقًا حلريته يف الت�رشف، اأن يخ�سم من ح�سابك مبلغًا يعادل مبلغ الوحدات الذي مت اإ�سافته اإلى احل�ساب يف  )اأ( 

تاريخ الت�سوية املحدد والذي مل يتم ا�ستالمه من قبل البنك، و
األ تقوم بتنفيذ اأو العزم على تنفيذ اأية عملية بيع لتلك الوحدات اإل بعد احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من البنك وب�ساأن اأي من  )ب( 
الأموال التي تتم اإ�سافتها على ح�سابك يف تاريخ الت�سوية املحدد، وتوافق على اأنه يف حالة اخالل مدير ال�سندوق باأي التزام من 
التزامات ال�سداد املقابلة للبنك، ويف حالة مرور ت�سعني )90( يومًا بعد تاريخ الت�سوية املحدد، ويف حال مل يكن البنك قد ا�ستلم اأي 
من مدفوعات الأموال املتقابلة، فاإنك �ست�سدد اإلى البنك مبلغًا يعادل النق�س ما بني دفعة اأية اأموال مقابلة من قبل مدير ال�سندوق 

واملبلغ الذي مت قيده يف ح�سابك يف تاريخ الت�سوية املحدد. 
3-4-2  تقر بعدم حتميل البنك اأي م�سئولية عن اأي فعل اأو عدم فعل من جانب مدير ال�سندوق اأو مدير اأي �سندوق وتوافق على اإعفاء البنك و�رشكاته الزميلة من 
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امل�سوؤولية عن اأي من تلك الأفعال اأو عدم الأفعال. 

4.الك�سوف
4-1  التاأكيد 

4-1-1  �سوف نر�سل لك تاأكيدا يف غ�سون خم�سة )5( اأيام عمل لكل من ال�ستثمارات التي تقوم بها يف وحدة / وحدات �سندوق ال�ستثمار. 
4-2  التقييمات 

4-2-1  �سوف ير�سل اإليك تقييمًا للوحدات املوجودة يف �سناديق ال�ستثمار مرتني يف العام، اأو على فرتات منتظمة يتم التفاق عليها فيما بينك وبني البنك ب�سكل خطي. 

5.الر�سوم والعموالت وامل�س�ريف االأخرى
5-1  الر�سوم والعمولت

5-1-1  عند تقدمي خدماتنا اإليك مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة وهذا امللحق 4، فاإنه يجوز للبنك �سداد اأو احل�سول على ر�سوم، اأو عمولت، اأو اأي مزايا غري نقدية 
من واإلى �رشكات البنك الزميلة اأو الأطراف الآخرين. 

5-1-2  الر�سوم التي ت�رشي على �سناديق ال�ستثمار الفردية من�سو�س عليها يف و�سف املنتج ذي ال�سلة، مبا يف ذلك الر�سوم الأولية على معامالت الكتتاب. 
5-1-3  اإذا ما قمت باإجراء معاملة حتويل، فقد تقوم ب�سداد ر�سوم التحويل ح�سب تعرفة ال�سعر املطبقة من وقت لآخر. وعلى الرغم من ذلك، ويف بع�س احلالت، فاإنه يتم 

تطبيق الر�سوم الأولية العادية اخلا�سة مبعامالت الكتتاب يف الوحدة / الوحدات ذات ال�سلة. 
5-1-4  تكون عمليات امتالك وحدة )وحدات( يف �سناديق ال�ستثمار اأي�سًا خا�سعة لر�سوم وم�ساريف الإدارة والر�سوم وامل�ساريف املن�سو�س عليها يف و�سف املنتج 

ذي ال�سلة. 
5-2  ر�سوم احلفظ ور�سوم الوكالة 

5-2-1  يف حال قيام البنك بتوفري اأو اإجراء ترتيبات لتقدمي خدمات احلفظ و/اأو خدمات الوكالة فيما يتعلق بوحدة )وحدات( يف �سناديق ال�ستثمار، فقد يتم تطبيق 
ر�سوم ح�سب تعرفة ال�سعر املطبقة من وقت لآخر. كما قد يتم تطبيق ر�سوم تنازل عن �سمانات احلافظ الأمني اأو الوكيل. 

5-3  �رشف العمالت الأجنبية
5-3-1  يف حالة ال�سداد مقابل طلب الكتتاب اأو املدفوعات على اأ�سا�س وحدة )وحدات( يف اأي �سندوق ا�ستثماري بعملة تختلف عن العملة الأ�سا�سية حل�سابك، فتطبق 

�رشوط البنك القيا�سية املتعلقة ب�رشف العملة الأجنبية. وتقر باأن تلك املدفوعات تنطوي على خماطر �سعر ال�رشف. 
يف حال كانت عملة الوحدة )الوحدات( خمتلفة عن عملة تقومي ح�سابك، فقد يكون لالختالفات يف اأ�سعار �رشف العملة اأثر �سلبي على قيمة   2-3-5

ا�ستثمارك. 

 الملحق 5

ال�رشوط واالأحك�م – منتجات التاأمني

1.عام 
1-1  التف�سري

1-1-1  يحتوي هذا اجلزء من ال�رشوط والأحكام العامة على املعلومات العامة املتعلقة بالتزامات كل طرف ب�ساأن املعامالت التي ت�سكل و�ساطة 
التاأمني. ويجب قراءة هذا اجلزء مع م�ستندات منتج التاأمني مل�سلحة الغري والبولي�سة و�رشوطها واأحكامها التي توفر التفا�سيل املكاملة 

ملنتج ال�ستثمار اخلا�س بك ول�رشوط التغطية.
1-2  التعريفات والتف�سريات 

1-2-1   يف هذا اجلزء: 
“و�ساطة التاأمني” لها املعنى املقرون بها يف اجلزء 2؛ )اأ( 

“بولي�سة التاأمني« تعني بوالي�س التاأمني ال�سادرة عن �رشكات التاأمني ل�سالح عمالء البنك، مبا يف ذلك اأية �رشوط واأحكام  )ب( 
مرافقة مطبقة على البوال�س؛ و

“الق�سط” يعني الدفعة املطلوبة ب�سكل دوري من قبل �رشكة التاأمني لتوفري تغطية وفقًا لبولي�سة التاأمني املقدمة خالل فرتة  )ج( 
زمنية معينة؛

“منتج التاأمني” يعني اأي منتج من الغري له فائدة تاأمينية اأو منتج تاأمني على احلياة اأو اأي منتج مقدم من قبل �رشكة تاأمني. )د( 

2. اخلدم�ت
2-1  و�ساطة التاأمني

2-1-1  يلتزم البنك بتوفري خدمات و�ساطة التاأمني وهو ما يعني:
تقدمي امل�سورة ب�ساأن منتجات التاأمني من �رشكات تاأمني اأخرى؛ )اأ( 

الت�رشف كوكيل لك بخ�سو�س �رشاء وبيع منتجات التاأمني من اأي من �رشكات تاأمني اأخرى؛ )ب( 
القيام بالرتتيبات بالنظر اإلى كونك الطرف الرئي�سي اأو الوكيل من خالل �رشاء اأو بيع منتجات التاأمني من �رشكات تاأمني  )ج( 

اأخرى.
2-1-2  البنك لي�س �رشكة تاأمني ول يوفر منتجات التاأمني اإلى عمالئه ب�سكل مبا�رش. بل اأنه يت�رشف ب�سفته و�سيطًا حيث يقوم مقامك وينوب عنك 

فيما يتعلق ب�رشكات التاأمني الأخرى.
2-2  حدود البنك

2-2-1  اإن البنك، الذي يت�رشف ب�سفته و�سيطًا، لي�س خموًل ولن يكون ول يعتزم:
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عمل بوال�س تاأمني بالنيابة عن �رشكات التاأمني الأخرى وتقر باأن بوال�س التاأمني �ستكون �سارية املفعول عند اإ�سدارها من قبل  )اأ( 
�رشكات التاأمني الأخرى ذات ال�سلة فقط؛

تغيري اأو تعديل اأو التنازل يف اأية طريقة مهما كانت عن �رشوط اأو اأ�سعار ق�سط اأو اأحكام بوال�س التاأمني؛ )ب( 
توفري التغطية التاأمينية بالنيابة عن اأية �رشكة من �رشكات التاأمني الأخرى، اأو خالفًا لذلك، تكبد اأية مطالبة بالنيابة عن اأية  )ج( 

�رشكة من �رشكات التاأمني الأخرى اأو اإلزام اأية �رشكة من �رشكات التاأمني الأخرى باأي بيان خطي اأو �سفهي وبالتايل لن تقوم اأي 
�رشكة من �رشكات التاأمني الأخرى بقبول اأي عر�س خا�س بالتاأمني اأو حتديد اأية بولي�سة حالية؛

التفاو�س ب�ساأن ت�سوية اأية مطالبة وفقًا لبولي�سة التاأمني اأو العرتا�س على اأية مطالبة اأو املوافقة على اأي مبلغ بالنيابة عن اأية  )د( 
�رشكة من �رشكات التاأمني الأخرى ب�ساأن اأية مطالبة.

2-2-2  جميع الأ�سعار املعرو�سة من جانب البنك هي الأ�سعار التي تعر�سها �رشكات التاأمني اخلرى وتخ�سع لقبول �رشكة التاأمني الأخرى ذات 
ال�سلة، ما مل يتم ذكر ما يخالف ذلك.

2-3  املالئمة
2-3-1  يلتزم البنك بتزويدك باملعلومات ذات ال�سلة اخلا�سة مبنتجات التاأمني املتوفرة من �سمن �رشكات تاأمني اأخرى خمتارة. ولكنك م�سوؤولية 

التاأكد مالئمة منتجات التاأمني لحتياجاتك �ستكون على عاتقك.
2-3-2  يلتزم البنك بتقييم �رشكات التاأمني با�ستخدام املعلومات املتوفرة على ال�سعيد العام، مبا يف ذلك تلك التي يتم توفريها من قبل هيئات 

الت�سنيف الئتماين ذات ال�سهرة. ول ي�سمن البنك مالءة وقدرة اأية �رشكة تاأمني على الوفاء بكافة اللتزامات. و�ستكون م�سوؤوًل عن حتديد 
مدى مالئمة اأية �رشكة تاأمني بالن�سبة لك.

2-4  متطلبات املعلومات
2-4-1  بالن�سبة لفئات معينة من منتجات التاأمني، فقد يطلب منك ا�ستكمال ا�ستمارة عر�س اأو ا�ستبيان اأو م�ستند م�سابه. وقد يزودك مدير عالقاتك 
امل�رشفية بالإر�سادات الالزمة اأثناء تعبئة هذه امل�ستندات؛ ولكن م�سوؤولية تعبئة امل�ستندات �ستكون على عاتقك. وقد ت�سكل املعلومات التي 

تقدمها اأ�سا�سًا اأو جزءاً من بولي�سة التاأمني ومن م�سوؤوليتك التاأكد من اأن املعلومات املقدمة �سحيحة وكاملة.
2-4-2  اللتزام بالإف�ساح عند التعاقد للح�سول على منتجات تاأمني. وهذا يعني باأنك م�سوؤول عن تزويد البنك و/اأو اأية �رشكة من �رشكات تاأمني 

اأخرى ذات �سلة بكافة املعلومات ذات ال�سلة ال�رشورية ملتطلباتك. و�سيتم اعتبار املعلومات �رشورية يف حال كانت توؤثر:
على �رشكة التاأمني التي توفر منتجات التاأمني؛ )اأ( 

ال�رشوط والأحكام املرافقة ملنتجات التاأمني؛ و/اأو  )ب( 
الق�سط م�ستحق الدفع على اأي من منتجات التاأمني. )ج( 

2-4-3  يطبق اللتزام بالإف�ساح:
قبل بدء اأي منتج من منتجات التاأمني، حينها يجب الإف�ساح للبنك و/اأو �رشكة تاأمني اأخرى ذات ال�سلة عن كافة املعلومات ذات  )اأ( 

ال�سلة ال�رشورية ملتطلباتك؛
بعد تقدمي عر�س الأ�سعار اخلا�س مبنتجات التاأمني اإليك، ولكن قبل اإبرام عقد التاأمني، حينها يجب الإف�ساح للبنك و/اأو �رشكة  )ب( 

تاأمني اأخرى ذات ال�سلة عن اأية تغيريات جوهرية يف املعلومات ذات ال�سلة؛ و
عند تغيري اأو جتديد اأو متديد بولي�سة التاأمني، حينها يجب الإف�ساح للبنك و/اأو �رشكة تاأمني اأخرى ذات �سلة عن اأية تغيريات  )ج( 

جوهرية يف املعلومات ذات ال�سلة.
2-4-4  لن يكون البنك م�سوؤوًل ولن يكون مطالبًا عن اأي تاأخري اأو عجز من جانبك عن تقدمي املعلومات.

2-4-5  قد ينتج عن تقدمي معلومات غري �سحيحة اأو غري كاملة رف�س املطالبة اأو الإعالن عن اإلغاء بولي�سة التاأمني من قبل �رشكة التاأمني.
2-5  بولي�سة التاأمني مل�سلحة الغري

2-5-1  يلتزم البنك ببذل كافة اجلهود املمكنة للتاأكد من اإر�سال بولي�سة تاأمينك ال�سادرة عن �رشكة التاأمني اإليك يف الوقت املنا�سب على العنوان 
املقدم للبنك بني احلني والآخر. ولن يكون البنك م�سوؤوًل ولن يكون مطالبًا عن اأي تاأخري يف تقدمي بولي�سة تاأمينك يف حال امتالك البنك 

لبيانات غري �سحيحة اأو خالف ذلك يف ظروف تكون خارجة عن �سيطرة البنك.
2-5-2  يجب اأن تن�س بولي�سة تاأمينك، يف احلد الأدنى، على بيانات منتجات التاأمني اخلا�سة بك و�رشكة التاأمني ذات ال�سلة والق�سط امل�ستحق 

الدفع وتواريخ التجديد وال�رشوط والأحكام املطبقة.

3. ح�سابك
3-1  دفعات الأق�ساط

3-1-1  يف حال اأمرت البنك ب�سداد دفعات الأق�ساط اإلى �رشكة التاأمني ذات ال�سلة وفقًا لبولي�سة تاأمني ما، فيجب عليك توفري ت�سوية باأموال نظيفة 
جلميع املبالغ امل�ستحقة يف املوعد املحدد للبنك كي يتم �سدادها وفقًا لتواريخ الدفع املحددة يف اإ�سعار الإ�سافة/ ا�ستمارة التعليمات 

الدائمة اخلا�سة بالبنك.
3-1-2  لن يكون البنك ملزمًا ب�سداد اأية دفعات اأق�ساط اإلى �رشكة التاأمني ذات ال�سلة بالنيابة عنك يف حال عدم ا�ستالم الأموال النظيفة ال�رشورية.

3-1-3  العجز عن دفع الأق�ساط عند ا�ستحقاقها قد ينتج عنه اإلغاء بولي�سة تاأمينك.

4. الر�سوم والعمولت واملبالغ الأخرى املفرو�سة
4-1-1  لغر�س توفري خدماتنا اإليك، ووفقًا لهذه ال�رشوط والأحكام العامة وهذا امللحق 5، فاإنه ميكن للبنك القيام بدفع اأو قب�س الر�سوم اأو العمولت 

اأو الفوائد غري املالية اإلى اأو من ال�رشكات الزميلة للبنك اأو الغري.
4-1-2  اإن الر�سوم املطبقة على منتجات التاأمني من�سو�س عليها يف املواد املطبوعة اخلا�سة مبنتجات التاأمني ذات ال�سلة لدى �رشكات التاأمني.

الملحق 6
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اخلدم�ت املقدمة من قبل بري�سينج )ت�س�نل اآيالند( ليمتد وبري�سينج �سيكيورتيز ليمتد 
1. عام 

1-1  التف�سري
1-1-1  يجب قراءة هذا اجلزء بالرتافق مع ملحق ال�ستثمار ذي ال�سلة والذي يحتوي على املعلومات العامة فيما يتعلق بالتزامات كل طرف فيما 

يتعلق مبعامالت معينة يف ال�ستثمارات.
1-2  التعريفات والتف�سريات 

1-2-1   يف هذا اجلزء: 
“احل�س�ب« يعني احل�ساب الذي يتاألف منه احل�ساب النقدي وح�ساب الأوراق املالية املفتوح يف �سجالت مزود  )اأ( 

اخلدمات با�سمك؛
“خدم�ت الت�سوية واملق��سة« تعني العملية التي يتم من خاللها، مبجرد �رشاء ال�ستثمار اأو بيعه بالنيابة عنك،  )ب( 

حتويل الأموال ما بني امل�سرتي والبائع، وحتويل ال�ستثمارات اأو ملكية ال�ستثمارات من البائع اإلى امل�سرتي؛
“خدم�ت احلفظ وخدم�ت الوك�لة« تعني خدمات حفظ واإدارة ا�ستثماراتك املوجودة با�سمك اأو با�سم وكيل ما؛ )ج( 

“خدم�ت التع�مل اأو التنفيذ« يعني ذلك �رشاء اأو بيع ال�ستثمارات ومعامالت ال�رشف الأجنبي فيما يتعلق خدمات  )د( 
التعامل اأو التنفيذ؛ 

“احل�فظ االأمني املوؤهل« يعني وكيل اأمانة اآخر )اأو �رشكته املعينة( والتي تختارها بري�سينج )جزر القنال( مبوجب  )ه( 
لوائح مفو�سية اخلدمات املالية يف جري�سي لت�سجيل ا�ستثماراتك؛ 

“مفو�سية اخلدم�ت امل�لية« تعني مفو�سية اخلدمات املالية يف اململكة املتحدة اأو اأي من املوؤ�س�سات التي تخلفها،  )و( 
“مفو�سية اخلدم�ت امل�لية يف جري�سي« تعني مفو�سية اخلدمات املالية يف جري�سي؛ و )ز( 

“اخلدم�ت« تعني خدمات الت�سوية واملقا�سة وخدمات احلفظ وخدمات الوكالة، خدمات التعامل اأو التنفيذ واأي من  )ح( 
اخلدمات الأخرى التي يتم اإخطارك بها من وقت لآخر؛ 

2. اخلدم�ت 
2-1  اخلدمات التي تقدمها بري�سينج 

2-1-1  اأبرم البنك اتفاقية عميل مع بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد )»بري�سينج )ت�سانل اآيالند(«( وبري�سينج �سيكيورتيز ليمتد )»بري�سينج �سيكيورتيز ليمتد«( 
حيث �ستقوم كاًل منهما اأو اأية �رشكة من ال�رشكات التابعة ملجموعتها بتقدمي اخلدمات اإلينا ولعمالئنا.

بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد �رشكة م�سجلة يف جري�سي بالرقم 107773. ومكتبها امل�سجل يف الطابق الأول، ليربي�سن �ستي�سن، �سانت هلري،   2-1-2
جري�سي JE2 3AS. وبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد تخ�سع للوائح مفو�سية اخلدمات املالية يف جري�سي ملزاولة اأعمال ال�ستثمار. 

بري�سينج �سيكيورتيز ليمتد �رشكة م�سجلة يف اإجنلرتا وويلز بالرقم 02474912. ومكتبها امل�سجل يف كاب�ستان هاو�س، وان كلوف كري�سنت، اإي�ست   3-1-2
اإنديا دوك، لندن E14 2BH. وتخ�سع بري�سينج �سيكيورتيز ليمتد للوائح مفو�سية اخلدمات املالية يف اململكة املتحدة وهي ع�سو يف �سوق لندن 

لالأوراق املالية. 
توافق مبوجب هذا امللحق على اأن تقدم بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة اخلدمات اإلينا. فلقد قامت بري�سينج )ت�سانل   4-1-2

اآيالند( ليمتد بتعيني بري�سينج �سيكيورتيز ليمتد على وجه خا�س لتقدمي خدمات التعامل اأو التنفيذ وغري ذلك من اخلدمات الأخرى التي يوافق البنك 
عليها. وتطبق الإ�سارات اإلى حقوق والتزامات بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد على بري�سينج �سيكيورتيز ليمتد بخ�سو�س اخلدمات املقدمة من قبل 

بري�سينج �سيكيورتيز ليمتد  مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة وهذا امللحق. وتفو�سنا بالت�رشف كوكيل لك اأو كوكيل وو�سيط يف تعيني بري�سينج 
)ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة لتقدمي التعليمات اإلى بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة بالنيابة 

عنك. 
توافق مبوجبه على اأن:   5-1-2

قبول هذه ال�رشوط يعني وجود عقد بينك وبيننا وبينك وبني بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد فيما يتعلق باخلدمات  )اأ( 
املقدمة من قبل بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد، 

يجوز لنا تقدمي التعليمات اإلى بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد بالنيابة عنك وفق ما ت�سمح به ال�رشوط والأحكام  )ب(   
العامة وهذا امللحق، كما يجوز لنا تقدمي املعلومات املتعلقة بك اإلى بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد. وعند ح�سول 

بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد على تلك التعليمات اأو املعلومات من جانبنا، فاإنه يحق لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد 
العتماد عليها دون القيام باملزيد من التحقيقات والتف�سريات، و

تفو�س بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد بالحتفاظ بالأموال النقدية وال�ستثمارات بالنيابة عنك وميكنها حتويل  )ج( 
تلك الأموال النقدية اأو ال�ستثمارات من ح�سابك وذلك للوفاء باملقا�سة اأو اللتزامات الأخرى اإلى بري�سينج )ت�سانل 

اآيالند( ليمتد. 
يجوز لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد تفوي�س اأي من التزاماتها اأو كافة هذه اللتزامات يف تقدمي اخلدمات.   6-1-2

يف حالة تعيني بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد اأو اأية �رشكة من �رشكاتها الزميلة يف املجموعة لتقدمي اخلدمات، فاإنها تقوم بذلك على اأ�سا�س البنود   7-1-2
5، و6، و7، و9، و10 من ال�رشوط والأحكام العامة، بالإ�سافة اإلى الن�سو�س الواردة يف هذا امللحق. وكافة الإ�سارات اإلينا / نحن اأو اإلى البنك يف 

هذه البنود تت�سمن بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد اأو اأية �رشكة من �رشكاتها الزميلة يف املجموعة. ولقطع ال�سك باليقني، يحق لبري�سينج )ت�سانل 
اآيالند( ليمتد اأو اأية �رشكة من �رشكاتها الزميلة يف املجموعة ممار�سة احلقوق مبا�رشة �سدك فيما يتعلق بعدم ال�سداد اأو الت�سليم من جانبك. 

اإذا حدث ت�سارب ما بني ال�رشوط والأحكام العامة وهذا امللحق، فاإن الن�سو�س الواردة يف هذا امللحق هي التي يعتد بها فيما يتعلق بتقدمي   8-1-2
اخلدمات من قبل بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد واأي من �رشكاتها الزميلة يف املجموعة. 

2-2  احل�سابات 
يف حال قدمت بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد واأية من �رشكاتها الزميلة يف املجموعة خدمات تتعلق بك، ف�ستقوم بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد   1-2-2

بفتح ح�ساب )ح�سابات( يف �سجالتها با�سمك، و�سيتم فتح احل�ساب مبوجب قانون اخلدمات املالية )اأعمال ال�ستثمار )اأ�سول العميل(( )جري�سي( لعام 
 .2001
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حتتفظ بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد وفقًا حلريتها املطلقة يف الت�رشف بحق عدم فتح ح�ساب )ح�سابات( اأو اإغالق ح�ساب )ح�سابات( و/اأو وقف   2-2-2
تقدمي خدمات. 

لن يتم فتح ح�ساب )ح�سابات( للمواطنني الأمريكيني. واإذا ما اأ�سبحت فيما بعد مواطنًا اأمريكيًا، ف�سنقوم بتحويل اأو ت�سليم جميع اأو اأي من الأموال   3-2-2
وال�سندات املحولة اإلى بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد واأية �رشكة من �رشكاتها الزميلة يف املجموعة اإليك. 

2-3  التعليم�ت 
لن تقبل بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد ال�رشف اإل مبوجب التعليمات ال�سادرة عن البنك ولي�س تلك ال�سادرة عنك مبا�رشًة. وتقر باأن بري�سينج   1-3-2

)ت�سانل اآيالند( ليمتد لن تت�رشف بناًء على التعليمات ما مل واإلى اأن يتم ا�ستالم التعليمات بالفعل من قبل بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد. 
تفو�س البنك مبوجبه بتقدمي تعليماتك اإلى بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة وتوافق على منح البنك لبري�سينج )ت�سانل   2-3-2
اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة كافة املعلومات وامل�ستندات ذات ال�سلة كي تتمكن بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة 

يف املجموعة من تقدمي اخلدمات اإلينا بكل فعالية بالنيابة عنك. 
يف حال قدمت بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة اخلدمات املتعلقة بك، فاإنك تقر باأنهم يقومون بذلك بناًء على اأ�سا�س   3-3-2

التعليمات واملعلومات وامل�ستندات التي يقدمها البنك و�ستكون م�سوؤوليتهم حمدودة بتنفيذ التعليمات املذكورة. 
يجوز لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة اأن تعتمد على اأي من التعليمات التي ترى بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد   4-3-2
و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة، مع حتري النوايا احل�سنة، اأنها ممنوحة من قبل البنك اأو اأحد �رشكاتنا الزميلة يف املجموعة بالنيابة عنك. ول 

يجوز اإلغاء تلك التعليمات اأو تعديلها اإل مبوجب اإخطار خطي ميّكن بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة من احل�سول 
على الوقت الكايف ملنع تنفيذ التعليمات ذات ال�سلة. ويجوز لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة الت�سال بالبنك 

للح�سول على املزيد من التعليمات فيما يتعلق بتعليماتك وي�سمح لها باتخاذ الإجراءات املنا�سبة يف احلالت التي ل يرد فيها البنك خالل فرتة 
زمنية معقولة. وتوافق على عدم حتميل بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة امل�سوؤولية عن اأي عمل اأو عدم العمل يف هذه 

احلالت. 
قد تكون هناك بع�س احلالت التي ترف�س بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد فيها قبول اأي من الأوامر اأو التعليمات حل�سابك.   5-3-2

2-4  تنفيذ الأمر 
يجوز للبنك يف بع�س الأوقات التفاق مع بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة على اأن تتحمل بري�سينج )ت�سانل اآيالند(   1-4-2

ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة م�سوؤولية تنفيذ املعامالت بالنيابة عنك. وتفو�س مبوجب هذه ال�رشوط البنك باإ�سدار التعليمات اإلى بري�سينج 
)ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة لتنفيذ املعامالت. 

تقر اأنه يف هذه احلالت تعترب بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة البنك عميلها لأغرا�س القوانني والأنظمة املطبقة.   2-4-2
يتم تنفيذ كافة املعامالت من قبل بري�سينج �سيكيورتيز ليمتد مبوجب الأحكام ال�سارية اخلا�سة مبفو�سية اخلدمات املالية ومبوجب اأحكام ال�سوق   3-4-2

ذي ال�سلة. 
تقر اأنه يجوز لبري�سينج �سيكيورتيز ليمتد جتميع التعليمات. ويجوز جمع التعليمات يف بع�س احلالت ل�ساحلك ويف حالت اأخرى لغري �ساحلك.   4-4-2

تتعامل بري�سينج �سيكيورتيز ليمتد مع التعليمات التي مننحها لهم باعتبارها ملزمة لك. ول تخ�سع اأي من التعليمات ال�سادرة من جانبنا اإلى   5-4-2
بري�سينج �سيكيورتيز ليمتد بالنيابة عنك فيما يتعلق بتنفيذ التعليمات اإلى �سيا�سية تنفيذ التعليمات اخلا�سة ببري�سينج �سيكيورتيز ليمتد والتي تظل 

ملزمة لك. 
تقر باأن بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد حت�سل على ال�ستثمارات حل�ساب واحد اأو اأكرث من العمالء، ويجوز لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد تخ�سي�س   6-4-2

تلك ال�ستثمارات ما بني العمالء على الأ�سا�س الذي تراه معقوًل. 
2-5  احلفظ 

يجوز للبنك تعيني بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد لتقدمي خدمات احلفظ وخدمات الوكالة بالنيابة عنك.   1-5-2
يجوز ت�سجيل الأوراق املالية امل�سجلة يف ح�سابك با�سمك اأو با�سم �رشكة املعني اأو وكيل احلفظ الذي يتم اختياره من قبل بري�سينج )ت�سانل اآيالند(   2-5-2

ليمتد.
يجوز لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد اأن ت�ستعني بخدمات اأي طرف اآخر موؤهل لتقدمي خدمات احلفظ بالنيابة عنك �رشيطة اأن يكون هذا ال�سخ�س   3-5-2
اأو الكيان موؤهاًل ب�سفته حافظًا اأمينًا. ويجوز لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد كذلك تعيني وكالء للحفظ من الباطن )مبا يف ذلك وكالء للحفظ من 

الباطن يف اخلارج(. 
يجوز اأن ت�ستعني بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد باأي من الو�سطاء اأو وكالء الت�سوية اأو طرف اآخر موؤهل ومترير تلك الأموال اأو ال�ستثمارات املوجودة   4-5-2

يف ح�سابك اإلى هذا الو�سيط اأو وكيل الت�سوية. 
�ستقوم بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد باإبالغنا عن اأية اإجراءات على م�ستوى ال�رشكات من �ساأنها اأن توؤثر على اأو تتعلق بال�ستثمارات املوجودة   5-5-2

بالنيابة عنك لدى بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد اأو اأي من وكالء احلفظ املوؤهلني. وتلتزم بالقيام بذلك يف اأقرب وقت ممكن بعد لفت نظرها اإلى تلك 
الأحداث. و�سوف نقوم بدورنا باإخطارك بذلك وفق ما ين�س عليه يف البند 10-6 من ال�رشوط والأحكام العامة. 

2-6  اأموال العميل 
يتم الحتفاظ بالأموال املودعة لدى بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد مبوجب اأمر اخلدمات املالية )اأعمال ال�ستثمار )اأ�سول العميل(( )جري�سي(   1-6-2

لع�م 2001. وهو ما يعني اأن بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد �سوف حتتفظ مبالك يف ح�ساب م�رشيف خا�س بالعميل منف�سل عن الأموال اخلا�سة 
بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد. 

متار�س بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد املهارات الالزمة والعناية و�سوف تقوم على فرتات منتظمة مبراجعة مالءمة اأي من موؤ�س�سات الئتمان التي   2-6-2
يتم حفظ مالك فيها ومن مالئمة الرتتيبات اخلا�سة بحفظ مالك. ول تتحمل بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد اأي م�سوؤولية عن اأي عمل اأو اإهمال اأو 

اخالل من قبل املوؤ�س�سات املالية اأو البنوك التي يتم اختيارها من جانبهم اإل فيما يتعلق بالعناية عند الختيار واملراقبة. 
يجوز جمع مالك مع اأموال العمالء الآخرين يف بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد. ويف حالة جمع مالك على هذا النحو، لن يكون لك حق املطالبة مببلغ   3-6-2

معني يف ح�ساب معني. و�سوف تكون مطالبتك على جمموع الأموال اخلا�سة بالعمالء بوجه عام، ويف حالة عدم كفاية املجموع، �سوف ت�سارك 
بح�سة تنا�سبية يف تلك اخل�سارة. 

يجوز احت�ساب فائدة على املال مبعدل يتم حتديده من قبل بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد ومن جانبنا، و�سوف يتم اإخطارك به من وقت لآخر. ويتم   4-6-2
ح�ساب الفائدة على اأ�سا�س يومي، واإ�سافتها اإلى ح�سابك كل �ستة )6( اأ�سهر. ويجوز لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد اأن تقرر عدم اإ�سافة مبلغ الفائدة 

على ح�سابك اإل عند و�سوله احلد الأدنى الذي يتم التفاق عليه فيما بيننا وبني بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد.
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يف حالة عدم املطالبة باأي من املال املودع لدى بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد ملدة �ستة )6( �سنوات، يجوز لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد اأن   5-6-2
تتوقف عن التعامل مع ذلك املال باعتباره مال العميل، ويجوز لها �سم ذلك املال باعتباره جزءا من اأ�سولها. ولن تقوم بري�سينج )ت�سانل اآيالند( 

ليمتد بذلك اإل بعد اتخاذ الإجراءات املعقولة لتقفي اأثرك ولرد الأموال املتبقية اإليك. فاإذا ما قدمت بعد ذلك مطالبة �سارية اإلى بري�سينج )ت�سانل 
اآيالند( ليمتد، يجوز لها فيما بعد اأن ت�سدد اأي من الأموال امل�ستحقة لك. 

يجوز لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد اأن ت�ستعني ببنك يتبع بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد  لالحتفاظ مبال العميل بالنيابة عنك.   6-6-2
يجوز لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد اأن ت�سع مال العميل يف ح�ساب عميل م�رشيف خارج جري�سي. ويف هذه احلالة يختلف النظام القانوين   7-6-2

والتنظيمي الذي ي�رشي على البنك املعتمد عن ذلك الذي يتم حفظ املال مبوجبها يف جري�سي، ويف حالة اخالل البنك املعتمد، يجوز التعامل مع ذلك 
املال على نحو خمتلف عن املوقف الذي �سيكون مطبقًا يف حال كان املال حمفوظًا من قبل بنك معتمد يف جري�سي. 

2-7  بيان احلفظ الآمن 
تقدم بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد لك بيان احلفظ الآمن مبوجب القوانني والأنظمة املطبقة جلميع اأ�سول احلفظ التي يتم الحتفاظ بها من اأجلك،   1-7-2

والتي يتم اإعداد تقرير عنها على اأ�سا�س تاريخ الت�سوية.

3. ت�سارب امل�سالح 
3-1  يجوز لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد، و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة اأو املعينني من جانبها تقدمي اخلدمات اأو الدخول يف معامالت مبوجب هذه ال�رشوط يف احلالت 

التي تكون لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد اأو جمموعة ال�رشكات ال�رشيكة التابعة لها م�سلحة مادية فيها. وقد تكون تلك امل�سلحة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة ويجوز 
لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة اأن يكون لهم عالقة ب�سخ�س ما تنطوي على ت�سارب م�سالح اأو احتمال ت�سارب امل�سالح معك. 

3-2  تن�رش ملخ�س �سيا�سة الت�سارب اخلا�سة بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد )مبا يف ذلك املزيد من الإف�ساح فيما يتعلق باملدفوعات التي يجوز لبري�سينج )ت�سانل 
اآيالند( ليمتد احل�سول عليها من مدراء ال�سندوق يف موقع بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد علىWWW.PERSHING.CO.UK  حتت عنوان »ك�سف اللتزام«( ومن 

املمكن احل�سول على ن�سخة على الورق من ذلك عند طلبها منا(. 
3-3  تقر باأنه ل يجوز لبري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد و�رشكاتها الزميلة يف املجموعة الإف�ساح عن الأرباح التي تتم نتيجة الت�رشف على النحو ال�سالف الذكر اأو احت�ساب ذلك 

لك. 

4. ال�سك�وى
4-1  يف حال كان لديك اأي �سبب لرفع �سكوى حول اأي جانب من جوانب اخلدمات املقدمة، فريجى، يف املقام الأول، الت�سال مبدير عالقاتك امل�رشفية )اأو مدير التخطيط املايل- ح�سبما 

هو مطبق(. واإذا ما كانت ال�سكوى تتعلق باأي من جوانب اخلدمة املقدمة لك من قبل بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد وكنت ترغب يف تقدمي ن�سخة من ال�سكوى اإلى 
بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد مبا�رشة، فباإمكانك اإر�سال الن�سخة اإلى: 

بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد 
الطابق الأول 

ليربي�سن �ستي�سن، 
JE2 3AS  سانت هلري، جري�سي�

عناية: م�سوؤول اللتزام واملطابقة

4-2  عند حترير �سكوى، ف�سنبذل، نحن و بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد، ق�سارى جهودنا لت�سوية الأمر باأقرب وقت ممكن، ويف اأي حال، �سنقر با�ستالم خطاب منك يف غ�سون 
خم�سة )5( اأيام عمل. مبا يف ذلك ن�سخة كاملة من اإجراءات التعامل الداخلي مع ال�سكاوى يف بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد. وعند ت�سوية ال�سكوى، �سنقوم، نحن اأو بري�سينج 

)ت�سانل اآيالند( ليمتد، باإر�سال خطاب الرد النهائي اإليك، والذي يحدد طبيعة الرد والقرارات املقرتحة والتعوي�سات املنا�سبة. واإذا مل تكن را�سيًا لأي �سبب عن رد بري�سينج 
)ت�سانل اآيالند( ليمتد النهائي، فريجى اأخذ العلم باأنه يحق لك اإحالة ال�سكوى اإلى مفو�سية اخلدمات املالية يف جري�سي. و�سوف تقدم لك ن�رشة تف�سل الإجراءات يف رد 

بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد النهائي. 

5. الق�نون احل�كم 
5-1  تخ�سع اأحكام هذا امللحق، ومتى اأمكن، هذه ال�رشوط والأحكام العامة )يف اإطار تقدمي بري�سينج )ت�سانل اآيالند( ليمتد للخدمات( للقانون الإجنليزي.
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�ســروط الـــدولـــة
قـــــــــطــــــر

1. الو�سع التنظيمي
الو�سع التنظيمي  1-1

بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط، فرع قطر، �س.ب. 57، الدوحة، قطر. خا�سع لإ�رشاف البنك املركزي القطري ومرخ�س له كبنك جتاري و يخ�سع   1-1-1
ب�سكل رئي�سي ل�سلطة دبي للخدمات املالية. يقع املركز الرئي�سي للبنك ب�سارع املطار، �س.ب. 57، الدوحة، قطر. 

2. عــــــــام
التعريف�ت والتف�سري  1-2

اإن �رشوط الدولة يف قطر )"�رشوط الدولة"( تن�س على �رشوط حمددة تطبق على اخلدمات املقدمة واملعامالت املربمة مع اأ�سخا�س قطريني.  1-1-2
يجب قراءة �رشوط الدولة مع ال�رشوط والأحكام العامة وامل�ستندات ذات ال�سلة.  2-1-2

يف حال وجود تعار�س بني �رشوط الدولة املاثلة وامل�ستندات الأخرى التي ت�سكل ال�رشوط والأحكام العامة، فاإنه يعتد ب�رشوط الدولة املاثلة عند   3-1-2
التعامل مع اأ�سخا�س قطريني.

يكون للم�سطلحات التالية يف �رشوط الدولة املاثلة، ما مل يتطلب ال�سياق خالف ذلك، التعريفات التالية:  4-1-2
"يوم عمل" يعني يوم تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل يف قطر؛ و )اأ( 

اأو فروع ل�رشكات اأجنبية يف قطر واأ�سخا�س مقيمني يف قطر. اأو �رشكات قطرية  "�سخ�ض قطري" يعني �سخ�س قطري اجلن�سية  )ب( 
التوا�سل معن�  2-2

اإن اللغة الر�سمية للتعامالت والتفاقيات البنكية معك هي اللغة العربية. ولكننا �سنتوا�سل معك باللغة الجنليزية يف حال التفاق معك على ذلك.   1-2-2
و�سيتم توفري امل�ستندات باللغتني و�سيكون الن�س املحدد باللغة العربية.

2-3 فهم املخ�طر
تعي وتوافق مبوجبه باأنه مت اطالعك على جميع املخاطر املرافقة للمعامالت على النحو املذكور يف امللحق 1 من ال�رشوط والأحكام العامة   1-3-2

وامل�ستندات ذات ال�سلة.

3. املعلوم�ت ال�سخ�سية
ال�رشية  1-3

توافق يف اأن نقوم با�ستخدام معلومات ال�سخ�سية يف ال�سكل والظروف املذكورة يف الفقرات 3 )املعلومات ال�سخ�سية( و8-2 )اإعداد التقارير( من   1-1-3
ال�رشوط والأحكام العامة.

4. الق�نون احل�كم واالخت�س��ض الق�س�ئي
الق�نون احل�كم واالخت�س��ض الق�س�ئي  1-4

تخ�سع ال�رشوط والأحكام وامل�ستندات ذات ال�سلة وجميع اللتزامات غري التعاقدية وامل�سائل الأخرى النا�سئة عنها اأو املتعلقة بها وتف�رش وفقًا   1-1-4
للقوانني يف دولة قطر.

تلتزم ب�سكل غري قابل لالإلغاء بـ:  2-1-4
املوافقة مل�سلحتنا على اأن املحاكم يف دولة قطر لديها الخت�سا�س الق�سائي لت�سوية اأية ق�سية اأو دعوى اأو اإجراءات قانونية اأخرى  )اأ( 
ب�ساأن التفاقية )"االإجراءات"( واللجوء ب�سكل غري قابل لالإلغاء لالخت�سا�س الق�سائي لدى هذه املحاكم �رشيطة األ مينعنا هذا الأمر 

من رفع اأية دعوى لدى اأية حمكاكم يف اأية اخت�سا�سات ق�سائية اأخرى؛ و
التنازل عن اأي اعرتا�س قد تبديه يف اأي وقت على مكان انعقاد اأية اإجراءات مت البدء بها اأمام اأية حمكمة واملوافقة على عدم املطالبة  )ب( 

البدء بهذه الإجراءات يف اأي مكان غري مالئم اأو اأمام اأية حماكم لي�س لديها الخت�سا�س الق�سائي للنظر والبت فيها.
التن�زل عن احل�س�نة  2-4

يقر كل طرف باأنه ل �سيء مينع الطرف الآخر من احلجز على اأية اأ�سول مملوكة من قبله اأو من تنفيذ اأي حكم �سده. ويوؤكد كل طرف باأنه ل �سيء من 
اأ�سوله ي�سكل ملكية عامة اأو خا�سة مملوكة من جانب الدولة لأغرا�س غري ا�ستثمارها يف اأن�سطة مالية اأو جتارية اأو �سناعية اأو اإيداعها لدى البنوك 

�سمن معنى املادة )22( من قانون عقارات دولة قطر رقم )1( لعام 1987 واملوؤكدة مبوجب القانون رقم )18( واملوافقة على اأنه لن ي�سعى لالعتماد 
على املادة )22( املذكورة اأعاله اأو اأي حكم م�سابه يف اأية اإجراءات من قبل اأو بالنيابة عن الطرف الآخر.

© بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود 2016 جميع احلقوق حمفوظة. ل يجوز ا�ستن�ساخ اأي جزء من هذا املن�سور اأو تخزينه يف اأي جهاز خلزن املعلومات اأو حتويله، يف اأي �سكل اأو و�سيلة اإلكرتونية، 
ميكانيكية، الت�سوير، الت�سجيل، اأو غري ذلك، دون احل�سول على اإذن خطي م�سبق من بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود.

 V160701.1�سدر عن بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود فرع قطر، �س. ب. 57 الدوحة – قطر، يخ�سع للتنظيم من قبل م�رشف قطراملركزي ويخ�سع للتنظيم الرئي�سي من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية. 


