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الـ�شـروط والأحـكـام الـعـامـة
لـمـنـتـجـات اال�سـتـثـمـار والـمـنـتـجـات الـخـا�صـة
بـ�شـركـات الـتـ�أمـيـن

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR
INVESTMENT AND THIRD PARTY INSURANCE
PRODUCTS

 مــقــدمــة.1

1. INTRODUCTION
1.1

The terms and conditions set out in these
General Terms and Conditions including the
Schedules contained herein comprise the entire
agreement (“Agreement”) between you (also our
“Customer”) and us (also the “Bank”) in respect
of each and every transaction you enter into with
us for investment or wealth planning purposes
including where we refer you to third parties for
insurance products (a “Transaction”).

 ت�شكل ال�رشوط والأحكام الواردة يف تلك ال�رشوط والأحكام1-1
العامة واجلداول املاثلة يف هذه الوثيقة جممل االتفاقية
(«االتفاقية») املربمة بينك (�أي�ض ًا «عميلنا») وبيننا (�أي�ض ًا
«البنك») بالن�سبة لكل معاملة تقوم ب�إبرامها معنا لأغرا�ض
 مبا يف ذلك �أينما نر�شحك �إلى، اال�ستثمار �أو التخطيط املايل
.)»�أطراف �أخرى ب�ش�أن منتجات الت�أمني («املعاملة

1.2

The terms and conditions applicable to any
Transaction shall be comprised of these General
Terms and Conditions including the Schedules
contained herein and those set out in each of the
related documentation listed below (the “Related
Documentation”) which together, comprise the
Agreement between you and us:

 تت�ألف ال�رشوط والأحكام املطبقة على �أية معاملة من2-1
ال�رشوط والأحكام العامة املاثلة وامل�شتملة على اجلداول
املت�ضمنة يف هذه الوثيقة وتلك الواردة يف كل م�ستند من
امل�ستندات ذات ال�صلة املدرجة �أدناه («امل�ستندات ذات
:ال�صلة») التي ت�شكل مع ًا االتفاقية املربمة بينك وبيننا

1.2.1 “Country Conditions”: these set out the terms that
apply to you when you undertake any Transaction
in the country identified in the Country Conditions
given to you and any terms that Applicable
Regulations and/or our local regulator in the
relevant country obliges us to raise expressly to
your attention;

 تن�ص على ال�رشوط التي تطبق:» «ال�رشوط اخلا�صة بالدولة1-2-1
عليك عندما تقوم بتنفيذ �أية معاملة يف الدولة املحددة يف
ال�رشوط اخلا�صة بالدولة املقدمة �إليك و�أية �رشوط جتربنا
�أو امل�رشع املحلي لدينا/القوانني والأنظمة املعمول بها و
يف الدولة املخت�صة ب�أن نلفت انتباهك �إليها ب�شكل �رصيح؛

1.2.2 “Product Description”: this sets out the product
specific terms that apply to the Transaction that
the Bank is entering into with you as well as
containing the application form for the specified
product. Where we offer you investment
products provided by third parties, the relevant
Product Description may comprise the third party
providers’ terms and conditions. For the avoidance
of doubt and according to Applicable Regulations,
insurance products are exclusively offered by third
party insurance providers without any liability,
recourse or obligation on the Bank towards you
or the insurance providers and the reference to
"Product Description" in such context shall mean
the referral services offered to you by the Bank
whereby the Bank shall refer you to the insurance
provider; and
1.2.3 “Transaction Confirmation”: this is the
communication we send to you to confirm that a
Transaction has been duly effected.

 ين�ص على ال�رشوط اخلا�صة باملنتج التي:» «و�صف املنتج2-2-1
تطبق على املعاملة التي يربمها البنك معك �إ�ضافة �إلى
 عندما نقدم لكم.ا�ستمارة الطلب بالن�سبة للمنتج املحدد
 قد ي�شمل و�صف،منتجات ا�ستثمار مقدمة من طرف اخر
 ولقطع ال�شك باليقني.املنتج �رشوط و �أحكام الطرف الآخر
 يتم توفري منتجات، ووفق ًا للقوانني والأنظمة املعمول بها
الت�أمني فقط من قبل �رشكات الت�أمني دون �أي م�س�ؤولية �أو
حق رجوع �أو التزام من جانب البنك جتاهك �أو جتاه �رشكة
الت�أمني والإ�شارة �إلى «و�صف املنتج» تعني خدمة تر�شيح
العمالء التي يتم تقدميها �إليك من قبل البنك حيث ير�شحك
البنك �إلى �رشكة الت�أمني؛ و
 هى املرا�سالت التي نقوم ب�إر�سالها �إليك:» «ت�أكيد املعاملة3-2-1
.للت�أكيد على �إمتام املعاملة
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By signing and committing yourself to aTransaction
(after completing a Transaction application form),
you shall be deemed to have accepted these
General Terms and Conditions including the
Schedules contained herein, and those set out in
each of the Related Documentation.

 �سيتم االعتبار من خالل توقيعك والتزامك مبعاملة ما3-1
(بعد �إمتام ا�ستمارة طلب املعاملة) ب�أنك قد قبلت ال�رشوط
والأحكام العامة املاثلة وامل�شتملة على اجلداول املت�ضمنة
يف هذه االتفاقية وتلك الواردة يف كل م�ستند من امل�ستندات
.ذات ال�صلة

By signing these General Terms and Conditions, you
agree that you have been made aware that the Bank is
not an insurance provider and these terms & conditions
do not form a part of the third party’s insurance product
terms & conditions. For the avoidance of doubt, the
Product Description is between you and the third party
insurance company and we are not responsible to you in
any way for the insurance product terms and conditions.

مبجرد التوقيع على هذه ال�رشوط والأحكام العامة يعترب مبثابة
 م�رص-ب�أنك توافق على �أنه مت اخطارك ب�أن بنك �أت�ش �أ�س بي �سي
م لي�س �رشكة ت�أمني و�أن هذه ال�رشوط والأحكام ال ت�شكل.م.�ش
، ولقطع ال�شك باليقني.جزءاً من �رشوط و�أحكام منتج الت�أمني
يكون و�صف املنتج بينك وبني �رشكة الت�أمني ولن نكون م�س�ؤولني
.جتاهك يف �أي طريقة عن �رشوط و�أحكام منتج الت�أمني

1.4

You agree that when you and the Bank enter
into a Transaction, these General Terms and
Conditions including the Schedules contained
herein, and those set out in each of the Related
Documentation shall apply to that Transaction.
These General Terms and Conditions shall also be
applicable whenever the Bank gives you advice or
recommendations.

 توافق على �أنه عندما تقوم ب�إبرام معاملة ما مع البنك ف�إن4-1
ال�رشوط والأحكام العامة املاثلة وامل�شتملة على اجلداول
املت�ضمنة يف هذه الوثيقة وتلك الواردة يف كل م�ستند من
 وتكون هذه.امل�ستندات ذات ال�صلة تطبق على تلك املعاملة
ال�رشوط والأحكام العامة مطبقة عندما يقدم البنك �إليك �أي
.م�شورة �أو تو�صيات

1.5

These General Terms and Conditions including the
Schedules contained herein shall apply in addition
to, and supplement, any existing or additional
documentation relating to specific Transactions.
In the event of discrepancy between the above
mentioned documents the terms of the relevant
Product Description will prevail. Similarly, the
relevant Country Conditions will take precedence
over these General Terms and Conditions.

 تطبق ال�رشوط والأحكام العامة املاثلة وامل�شتملة على5-1
اجلداول املت�ضمنة يف هذه الوثيقة �إ�ضافة لأية م�ستندات
 ويف حال وجود.حالية �أو �إ�ضافية متعلقة مبعامالت معينة
 ف�إنه يعتد،�أي اختالف بني امل�ستندات املذكورة �أعاله
 ف�إن، وعلى نحو مماثل.ب�رشوط بيانات املنتج ذو ال�صلة
ال�رشوط اخلا�صة بالدولة �سوف ت�أخذ الأولوية فوق هذه
.ال�رشوط والأحكام العامة

1.6

Excluding insurance products, which shall be
provided on a principal-to-principal basis by third
party, or subsidiary, insurance provider(s) referred
to you by the Bank, the Bank may execute and
provide other services in respect of Transactions
through its Associates or unrelated third parties,
including (but not limited to) the situation where
the Bank cannot provide particular services as it
is not permitted under Applicable Regulations to
do so and it requires the services of a third party
that is duly licensed under Applicable Regulations
to provide such services. You authorise the Bank
to use the services of third parties in the provision
of such services on your behalf and to your
account without your further consent and on such
terms as the Bank may determine in its absolute
discretion. In respect of Transactions with or
through third parties, you may be subject to the
business terms and conditions of such persons.
In the event of discrepancy between those
business terms and conditions and these General
Terms and Conditions, such business terms and
conditions, if any, shall (but only in relation to the
rights and obligations of such third party), prevail.
Where services are provided by a third party, we
will not be liable to you for the provision of such
services unless otherwise specified.

 وبا�ستثناء منتجات الت�أمني التي توفر على �أ�سا�س موكل �إلى6-1
) �أو �رشكة فرعية �أو �رشكة (�رشكات،موكل من قبل الغري
 يجوز للبنك تنفيذ وتوفري،ت�أمني ير�شحك البنك �إليها
خدمات �أخرى خا�صة باملعامالت عرب �رشكاته املرتبطة �أو
 على �سبيل املثال (و لي�س,الأطراف الآخرين غري ذوي ال�صلة
احل�رص) حني ال ي�ستطيع البنك تقدمي خدمات معينة لأنه غري
م�سموح له تقدميها طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها
وتتطلب �أن يقوم طرف اخر مرخ�ص طبقا للقوانني والأنظمة
 وتفو�ض البنك با�ستخدام.املعمول بها بتقدمي هذه اخلدمات
اخلدمات لدى الغري يف توفري هذه اخلدمات بالنيابة عنك
وبناء
و�إلى ح�سابك دون احل�صول على موافقة �إ�ضافية منك
ً
 وبالن�سبة.على ال�رشوط التي قد يحددها البنك لوحده
 ف�إنك،للمعامالت املربمة مع �أو من خالل الأطراف الآخرين
قد تكون عر�ضة لل�رشوط والأحكام التجارية لدى ه�ؤالء
 ويف حال وجود �أي اختالف بني تلك ال�رشوط.الأ�شخا�ص
 ف�إنه،والأحكام التجارية وهذه ال�رشوط والأحكام العامة
 ولكن، �إن وجدت،يعتد بهذه ال�رشوط والأحكام التجارية
 حني.فقط بخ�صو�ص حقوق والتزامات هذا الطرف الآخر
 لن يكون البنك م�سئوال,يقوم طرف اخر بتقدمي اخلدمات
.منك جتاه هذة اخلدمات ما مل ين�ص على خالف ذلك

1.3
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 القوانني والأنظمة املعمول بها7-1

1.7 Applicable Regulation
1.7.1 These General Terms and Conditions and all
Transactions are subject to Applicable Regulations
so that:

 تخ�ضع هذه ال�رشوط والأحكام العامة وجميع املعامالت1-7-1
:للقوانني والأنظمة املعمول بها وذلك حتى

(a)

if there is any conflict between these General
Terms and Conditions and any Applicable
Regulations, the latter will prevail to the extent
that such are mandatorily binding upon one or
both parties;

(�أ) يف حال وجود �أي اختالف بني هذه ال�رشوط والأحكام
 ف�إنه يعتد بالأخرية، العامة و�أية قوانني و�أنظمة معمول بها
�إلى احلد الذي يكون ملزم ًا ح�سب القانون لأحد الطرفني �أو
كليهما؛ و

(b)

nothing in these General Terms and Conditions
shall exclude or restrict any obligation which we
have to you under Applicable Regulations;

(ب)	ال �شيء يف هذه ال�رشوط والأحكام العامة ي�ستثني �أو يقيد �أي
التزام لدينا جتاهك ح�سب القوانني والأنظمة املعمول بها ؛
و

(c)

we may take or omit to take any action we
consider necessary to ensure compliance with
any Applicable Regulations;

(ت) يجوز لنا اتخاذ �أو عدم اتخاذ �أي فعل نعتربه �رضوري ًا للت�أكد
من االلتزام بالقوانني والأنظمة املعمول بها ؛ و

(d)

all Applicable Regulations and whatever we do
or fail to do in order to comply with them will be
binding on you; and

(ث) تكون جميع القوانني والأنظمة املعمول بها و�أي �شيء نقوم
به �أو نعجز عن القيام به من �أجل االلتزام بها ملزم ًا لك؛ و

(e)

such actions that we take or fail to take for the
purpose of compliance with any Applicable
Regulations shall not render us or any of our
directors, officers, employees, agents or
Associates liable under the terms of these General
Terms and Conditions or Related Documentation.

(ج) مثل تلك الأفعال التي قد نقوم باتخاذها �أو نعجز عن
اتخاذها لغر�ض االلتزام ب�أية قوانني و�أنظمة معمول بها لن
جتعل اي منا �أو �أي ًا من مدرائنا �أو م�س�ؤولينا �أو موظفينا
�أو وكالئنا �أو زمالئنا م�سئوال امامك مبوجب هذه ال�رشوط
.والأحكام العامة �أو امل�ستندات ذات ال�صلة
 التوا�صل معنا8-1

1.8 Communication with us

 نطلب منك التوا�صل مع مدير عالقاتك امل�رصفية على �أ�سا�س1-8-1
) على النحو املطبق-غري ر�سمي (�أو مدير التخطيط املايل
.يف كل اجلوانب املتعلقة ب�أية معاملة ح�سبما تتفق معه
ويرجى الت�أكد �أي�ض ًا على �أ�سا�س ر�سمي �أن توجه مرا�سالتك
 �أما بالن�سبة لأية.اخلطية �إلينا و�إر�سالها بالربيد امل�سجل
 ف�إننا نطلب منك �أو ًال االت�صال مبدير عالقاتك،�شكاوى
 على النحو املطبق) �أو-امل�رصفية (�أو مدير التخطيط املايل
ب�شكل بديل تقدمي �شكواك �إلينا عرب فرعك املحلي �أو مركز
 ويرجى عدم.االت�صال �أو املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بالدولة
�إر�سال �أية مرا�سالت ر�سمية �إلينا عن طريق الفاك�س �أو الربيد
/ وينبغي �أن تكون لغة املرا�سالت بالإجنليزية و.الإلكرتوين
�أو العربية و�ست�ستلم امل�ستندات واملعلومات الأخرى منا
 ولأي.) االجنليزية/باللغة االجنليزية �أو باللغتني (العربية
 يرجى االت�صال،ا�ستف�سارات �أو �شكاوى حول �أي منتج ت�أمني
 تقر، ولقطع ال�شك باليقني.ب�رشكة الت�أمني ب�شكل مبا�رش
مبوجبه ب�أن البنك لي�س م�س�ؤو ًال عن �أي �شكاوى �أو مرا�سالت
.بينك وبني �أي �رشكات ت�أمني

1.8.1 In all respects relating to any Transaction, we
would invite you to communicate on an informal
basis with your designated Relationship Manager
(or Financial planning Manager – as applicable) as
you may agree together. On a formal basis, please
ensure that you address your communications
to us in writing and send these to us by way of
registered post. With regard to any complaint, we
would invite you to first approach your designated
relationship manager (or financial planning
manager – as applicable) or alternatively submit
your complaint to us through your local branch,
call centre or website in the Country. Please do
not send us any formal communication by way
of fax or e-mail. The language of communication
shall be English and/or Arabic, and you will
receive documents and other information from
us in English, or dual language (Arabic/English)
format. For any queries or complaints about any
insurance product, please contact the third party
insurance company directly. For the avoidance of
doubt, you hereby acknowledge that the Bank
shall not be responsible for any complaints or
communications between you and any third party
insurance providers.
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 امل�شورة.2

2. ADVICE

 املعلومات املتلقاة منك1-2

2.1 Information from you
Where we give you advice, your relationship manager
(or financial planning manager – as applicable) will
suggest products to you having considered their
possible suitability for your personal circumstances. If
we identify you have a need for protection products,
we will not offer you advice and may instead refer
you to a third party insurance provider, who may be
able to assist you to fulfil your protection needs. We
may seek to obtain information about your personal
and financial circumstances so that we can make a
recommendation or take a decision which is suitable for
you, or determine whether to refer you to a third party
insurance provider. We shall seek to obtain information
about your knowledge and experience of investing so
that we can assess whether a proposed Transaction,
other than giving you investment advice, is appropriate
for you. Ultimately the decision to invest in specific
products will be yours but we undertake to assist you
making your ultimate investment decisions.

يف حال قدمنا �إليك م�شورة ف�إن مدير عالقاتك امل�رصفية (�أو مدير
على النحو املطبق) �سيقرتح عليك منتجات بعد- التخطيط املايل
 يف حال حتديدنا �أن.النظر يف مدى مالءمتها لظروفك ال�شخ�صية
 لن نقدم لك ن�صيحة و �سوف نقوم،لديك احتياج ملنتج ت�أميني
برت�شيحك لطرف اخر مقدم خلدمات الت�أمني الذي قد تكون يف
 و قد ن�سعى.ا�ستطاعته م�ساعدتك لتلبية احتياجاتك الت�أمينية
للح�صول على معلومات حول ظروفك ال�شخ�صية واملالية كي نتمكن
من تقدمي التو�صيات �أو اتخاذ قرار يكون منا�سب ًا ومالئم ًا لك �أو
.حتديد �إذا كنا �سنقوم برت�شيحك لطرف اخر مقدم خلدمات الت�أمني
كما �سن�سعى للح�صول على معلومات حول معرفتك وخربتك يف
،اال�ستثمار حتى نتمكن من تقييم ما �إذا كانت املعاملة املقرتحة
 ف�إن، وبالت�أكيد. مالئم ًة لك،ف�ض ًال عن تقدمي امل�شورة اال�ستثمارية
 لكننا نتعهد،القرار باال�ستثمار يف منتجات حمددة عائداً لك وحدك
.مب�ساعدتك يف اتخاذ القرارات اال�ستثمارية النهائية

We will not give you any advice in relation to insurance
products. The decision to invest in insurance products will
be yours and we cannot assist you in making decisions
regarding insurance products or your protection needs.

 ويعود القرار.ولن نقدم �إليك �أي م�شورة ب�ش�أن منتجات الت�أمني
باال�ستثمار يف منتجات الت�أمني �إليك وال ميكننا م�ساعدتك يف
اتخاذ قرارات خا�صة مبنتجات الت�أمني �أو احتياجات الت�أمني
.اخلا�صة بك
 دقة املعلومات والعجز عن �إبالغنا2-2

2.2 Accuracy of Information and Failure to Inform us

�سوف نفرت�ض ب�أن املعلومات التي قدمتها �إلينا حول ظروفك
 ولن نتحمل �أية،ال�شخ�صية واملالية واملعرفة واخلربة دقيقة
م�س�ؤولية جتاهك يف حال حدوث �أي تغيريات على هذه املعلومات
، وتقر ب�أننا.�أو �أ�صبحت غري دقيقة ما مل تقم ب�إبالغنا بالتعديالت
 ف�إننا لن،ما مل نح�صل على املعلومات ال�صحيحة والكاملة منك
.نكون قادرين على تقدمي امل�شورة �إليك ب�شكل دقيق

We shall assume that information about your personal
and financial circumstances, knowledge and experience
provided from you to us, is accurate and we will have
no responsibility to you if such information changes or
becomes inaccurate unless you have informed us of
the changes. You understand that, unless we obtain the
right and complete information from you, we will not be
able to advise you accurately.

 امل�شورة ومعامالت التنفيذ فقط3-2

2.3 Advice and execution-only arrangements

يرجى العلم ب�أننا لن نبلغك بوقائع �أي معاملة معينة �إذا اعتقدنا
 ب�أنك ال تتوقع احل�صول، ويف وقت تلقي تعليماتك،على نحو معقول
.على هذه امل�شورة وب�أنك تتعامل معنا على �أ�سا�س التنفيذ فقط
 ولكنك،ويف حال �أبلغناك ب�أن �سياق العمل املقرتح غري منا�سب لك
 ف�إننا �سنقبل، ترغب يف امل�ضي قدم ًا باملعاملة،على الرغم من ذلك
 ويف هذه.طلباتك على �أ�سا�س التنفيذ عك�س امل�شورة املقدمة اليك
. �سنبلغك يف حينها ب�أننا �سننفذ طلباتك على ذلك الأ�سا�س،الظروف
وقد من�ضي قدم ًا يف تنفيذ املعاملة حتى و�إن كنت تت�رصف على
.عك�س امل�شورة التي قدمناها �إليك

Please note that we will not advise you about the merits
of a particular Transaction if we reasonably believe that,
at the time of your order, you are not expecting such
advice and are dealing on an execution-only basis.
If we advise you that your proposed course of action
is not suitable for you but you nevertheless wish to
proceed with the Transaction, we will only accept your
order on an execution against advice basis. In such
circumstances, we will inform you at the time that we
will execute your order on that basis. We may proceed
with the Transaction even when you are acting contrary
to our advice.

7

 عدم تقدمي م�شورة م�ستمرة4-2

2.4 No on-going advice

وبناء على حريتنا املطلقة يف
،قد نقوم بني احلني والآخر
ً
 بتقدمي املعلومات وامل�شورة والتو�صيات ح�سب رغبتنا،الت�رصف
 �إال �أننا ل�سنا ملزمني مطلق ًا بتوفري �أي م�شورة م�ستمرة.و�إرادتنا
.متعلقة ب�إدارة ا�ستثماراتك �أو ب�أي معاملة معينة

From time to time, we may, at our discretion, provide
information, advice and recommendations on our
own initiative. However, we shall not be under any
obligation to provide on-going advice in relation to the
management of your investments or in respect of a
particular Transaction.

 احلدود5-2

2.5 Limitations
2.5.1 Where we do provide market information, advice
or recommendations, we give no representation,
warranty or guarantee as to their accuracy or
completeness or as to the tax consequences
of any Transaction. Unless we specifically agree
otherwise in writing with you, you hereby
acknowledge:

 يف حال كنا نقوم بتوفري معلومات �أو م�شورة �أو تو�صيات1-5-2
 ف�إننا ال نقدم �أي �ضمان ب�ش�أن دقتها �أو،حول ال�سوق
كماليتها �أو ب�ش�أن التبعات ال�رضيبية املرتتبة على �أية
 وما مل نتفق معك بخالف ذلك ب�شكل خطي على.معاملة
: ف�إنك تقر مبوجبه،وجه التحديد

(a)

that the provision of advice is incidental to your
dealing relationship with us and provided solely
to enable you to make your own investment
decisions;

(�أ) ب�أن توفري امل�شورة هو �أمر عار�ض على عالقتك معنا وقد مت
توفريها لتمكينك من اتخاذ القرارات اال�ستثمارية اخلا�صة
بك فقط؛ و

(b)

that the information provided to other clients may
be different from advice given to you; and

(ب)	�أن املعلومات املقدمة �إلى العمالء الآخرين قد تكون خمتلفة
عن امل�شورة املقدمة �إليك؛ و

(c)

that such information may not be consistent
with our proprietary investments, or those of our
Associates, directors, employees or agents.

(ت)	�أن هذه املعلومات قد ال تكون من�سجمة مع ا�ستثماراتنا
اخلا�صة �أو تلك املتوفرة لدى زمالئنا �أو مدراءنا �أو موظفينا
.�أو وكالئنا

2.6 Investment research and other published information

 الأبحاث اال�ستثمارية واملعلومات الأخرى املن�شورة6-2
قد نقوم بني احلني والآخر ب�إر�سال تقارير �أبحاث وتو�صيات
 ويف حال احتواء امل�ستند على �أي قيود.ومن�شورات �أخرى �إليك
 التي يق�صد �أن/تتعلق بال�شخ�ص �أو بفئة من الأ�شخا�ص الذي
 ف�إنك توافق على �أنك لن تقوم بتمرير، عليها امل�ستند/يوزع عليه
 كما �أننا ال نقدم.هذا امل�ستند �إلى هذا ال�شخ�ص �أو فئة الأ�شخا�ص
�أية �ضمانات ب�ش�أن وقت ا�ستالمك لتقارير الأبحاث �أو التو�صيات
وال ن�ضمن �أن ت�ستلم تقارير الأبحاث �أو التو�صيات يف نف�س الوقت
 ولن نكون م�سئولني عن �أي قرار ا�ستثماري.كالعمالء الآخرين
بناء على �أي تقرير
ً قد تقوم باعتماده على �أ�سا�س كامل �أو جزئي
،�أبحاث ا�ستثماري �أو تو�صيات �أو من�شور �آخر نقوم ب�إر�ساله �إليك
وقد تظهر �أية تقارير �أبحاث من�شورة �أو تو�صيات يف خدمة
8-13  ويرجى العودة �إلى املادة.املعلومات التي تعر�ض عليك
للح�صول على معلومات �إ�ضافية حول كيفية �إدارتنا للتعار�ضات
واالختالفات التي ميكن �أن ت�ؤثر على نزاهة ومو�ضوعية البحث
.اال�ستثماري الذي نقدمه �إليه

We may from time to time send published research
reports and recommendations and other publications
to you. If the document contains a restriction on the
person or category of persons for whom that document
is intended or to whom it is distributed, you agree that
you will not pass it on to any such person or category of
persons. We make no representations as to the time of
receipt by you of research reports or recommendations
and cannot guarantee that you will receive such research
reports or recommendations at the same time as other
clients. We shall not be liable for any investment decision
you make, based in whole or in part, on any investment
research report, recommendation or other publication
we send to you. Any such published research reports
or recommendations may appear in one or more screen
information service. Please refer to Clause 13.8 for
further information on how we manage conflicts which
would affect the impartiality of investment research we
provide to you.
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 امل�شورة اال�ضافية7-2

2.7 Ancillary advice

لن نقدم �أية م�شورة غري تلك املقدمة يف هذه ال�رشوط والأحكام
 ولقطع.العامة ومبا يتما�شى مع القوانني والأنظمة املعمول بها
 ف�إننا لن نقدم �أية م�شورة �رضيبية �أو قانونية �أو،ال�شك باليقني
 ولن نكون يف �أي وقت،حما�سبية �أو م�شورة تتعلق باملرياث
ملزمني بتوفري �أية م�شورة �رضيبية �أو قانونية �أو ت�أمينية �أو مرياث
.�أو حما�سبية

We will not provide any advice other than as provided
for in these General Terms and Conditions and in line
with any Applicable Regulations. For the avoidance of
doubt, we will not provide any tax, legal, insurance,
inheritance or accounting advice and we shall not at any
time be deemed to be under any duty to provide tax,
legal, insurance, inheritance or accounting advice.

 املعلومات ال�شخ�صية.3

3. PERSONAL INFORMATION

 ال�رسية1-3

3.1 Confidentiality
3.1.1 We take your personal information very seriously
and will not share it with anyone (including our
Associates), other than:

	�إننا ن�أخذ معلوماتك ال�شخ�صية على حممل اجلد ونتعهد1-1-3
بعدم م�شاركتها مع �أي طرف �آخر (مبا يف ذلك �رشكاتنا
: �إال،)املرتبطة

(a)

where we are legally or judicially by court order
required to disclose (including at the request of
any regulator, tax authority, Market or central
clearing party);

(�أ)	�إذا كنا ملزمني من الناحية القانونية �أو الق�ضائية مبوجب
بناء على
ً طلب �صادر عن املحكمة بالإف�صاح (مبا يف ذلك
طلب �أي �سلطة �أو هيئة ت�رشيعية �أو �رضيبية �أو �سوق فيه
طرف مقا�صة مركزي)؛

(b)

where we have a public duty to disclose;

(c)

where our legitimate business purposes require
disclosure;

(ت)	�إذا كانت �أغرا�ضنا التجارية القانونية حتتم علينا الإف�صاح
عنها؛

(d)

where the disclosure is made with your consent;
or

(ث)	�إذا مت الإف�صاح مبوجب موافقتك؛ �أو

(e)

as set out in the terms below.

.(ج) على النحو الوارد يف ال�رشوط �أدناه

(ب)	�إذا كان لدينا واجب عام بالإف�صاح عنها؛

 اال�ستخدام العام وم�شاركة معلوماتك2-3

3.2 General use and sharing of your information

 توافق على تخويلنا بجمع وا�ستخدام وم�شاركة املعلومات1-2-3
املتعلقة بك ومبعامالتك وا�ستخدامك ملنتجاتنا وخدماتنا
وعالقاتك امل�رصفية مع ال�رشكات املرتبطة بنا (بيانات
:)العمالء

3.2.1 You consent to us collecting, using and sharing
relevant information about you, your transactions,
your use of our products and services, and your
relationships with our Associates (“Customer
Information”):

(�أ) لتنفيذ الطلبات التي تقدمها؛

(a)

to process applications you make;

(b)

to supply you with products and services you
request, including without limitation, for the
purposes of developing or maintaining any product
or system, the storage or processing of any data
(including personal data) or the production of any
document connected with the provision of the
products and services;

 علي �سبيل،(ب) لتزويدك باملنتجات واخلدمات التي تطلبها
، لأغرا�ض تطوير �أي منتج �أو نظام،املثال ولي�س احل�رص
�أو تخزين �أو معاجلة �أية بيانات (مبا يف ذلك البيانات
ال�شخ�صية) �أو تقدمي �أي م�ستند متعلق بتوفري املنتجات
واخلدمات؛

(c)

for Compliance Obligations and/or Financial Crime
Risk Management Activities; and

�أو �أن�شطة �إدارة خماطر/(ت) ملتطلبات االلتزام واملطابقة و
اجلرائم املالية؛ و
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for credit assessment, customer service, market
research, behavioural scoring, product analysis,
insurance, audit and administrative purposes.

(ث) لتقييم الو�ضع االئتماين وخدمة العمالء والأبحاث الت�سويقية
وتدوين النقاط ال�سلوكية وحتليل املنتجات والت�أمني
.والتدقيق املحا�سبي والأغرا�ض الإدارية

3.2.2 This may include information provided by you or
someone acting on your behalf.

 وهذا يت�ضمن املعلومات التي تقدمها �أو �أي �شخ�ص يت�رصف2-2-3
.بالنيابة عنك

3.2.3 You consent to us using, processing, and
storing Customer Information and transferring
and disclosing any Customer Information to the
following recipients, (who may also use, transfer
and disclose it):

 توافق على ا�ستخدامنا ومعاجلتنا وتخزيننا ملعلومات3-2-3
العميل ونقل والإف�صاح عن �أية معلومات تخ�ص العميل �إلى
 (الذين ب�إمكانهم �أي�ض ًا ا�ستخدامها ونقلها،املتلقني التالني
:)والإف�صاح عنها

(a)

any member of the Bank’s group in connection
with or arising from any of our products and
services, Compliance Obligations and/or Financial
Crime Risk Management Activities;

(�أ)	�أي ع�ضو يف جمموعة البنك النا�شئة عن �أو املرتبطة ب�أي
/ ومتطلبات االلتزام واملطابقة و،من منتجاتنا وخدماتنا
�أو �أن�شطة �إدارة خماطر اجلرائم املالية؛

(b)

any third party sub-contractors, agents, service
providers, or joint venture partners of the Bank’s
group (including their respective employees,
directors and officers) in connection with or arising
from any of our products and services, Financial
Crime Risk Management Activities, regulatory
trade reporting or the collection of any amounts
due and outstanding from you, the Customer;

(ب)	�أي متعاقدين من الباطن �أو وكالء �أو جهات مزودة خلدمات
�أو �رشكاء يف م�رشوع م�شرتك لدى جمموعة البنك (مبا
يف ذلك موظفيهم ومدراءهم وم�س�ؤوليهم) النا�شئة عن
�أو املرتبطة ب�أي من منتجاتنا وخدماتنا �أو �أن�شطة �إدارة
خماطر اجلرائم املالية �أو �إعداد التقارير اخلا�صة بالتداول
 العميل؛،�أو حت�صيل �أية مبالغ م�ستحقة منك

(c)

any Authorities, in connection with or arising from
the Compliance Obligations or Financial Crime
Risk Management Activities;

(ت)	�أية �سلطات �أو هيئات متعلقة �أو نا�شئة عن متطلبات االلتزام
واملطابقة �أو �أن�شطة �إدارة خماطر اجلرائم املالية؛

(d)

payment
beneficiaries,
clearing
houses,
settlement systems, market counterparties,
swap or trade repositories, stock exchanges,
companies in which the Customer has an interest
in securities where such securities are held by us
for you, the Customer,or persons acting on behalf
of you, the Customer for the purpose of providing
our products and services;

(ث) امل�ستفيدين من الدفعات �أو مراكز املقا�صة �أو �أنظمة الت�سوية
�أو الأطراف املقابلني يف ال�سوق �أو مراكز املبادلة �أو التجارة
�أو �أ�سواق الأوراق املالية �أو ال�رشكات التي ميتلك فيها
العميل ح�صة يف الأوراق املالية حيث �سيتم امتالك هذه
 �أو الأ�شخا�ص, العميل،الأوراق املالية من قبلنا ل�صاحلك
 لغر�ض توفري, العميل،الذين يقومون مقامك وينوبون عنك
منتجاتنا وخدماتنا؛

(e)

the Customer, its affiliates and any third party
sub-contractors, agents, service providers
and nominees of the Customer or its affiliates
in connection with or arising from any of our
products and services, Compliance Obligations or
Financial Crime Risk Management Activities;

(ج) العميل و�رشكاته التابعة و�أي متعاقدين من الباطن من
الغري ووكالء ومزودي خدمات معينني لدى العميل �أو
�رشكاته التابعة النا�شئة عن �أو املرتبطة ب�أي من منتجاتنا
وخدماتنا �أو متطلبات االلتزام واملطابقة �أو �أن�شطة �إدارة
خماطر اجلرائم املالية؛

(f)		

any party to a transaction or potential transaction
acquiring interest in or assuming risk in or in
connection with our products and services;

(ح)	�أي طرف يف معاملة �أو معامالت حمتملة ت�ستدعي االهتمام
�أو تفرت�ض وجود خماطر يف �أو تتعلق مبنتجاتنا وخدماتنا؛

(d)
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(g)

other financial institutions, as necessary to
conduct or assist other financial institutions to
conduct credit checks, and/or credit reference
agencies for the purposes of obtaining or providing
credit references; and

 للقيام، ح�سبما هو �رضوري،(خ) امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
�أو مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى للقيام بعمليات
�أو هيئات الت�صنيف االئتماين لأغرا�ض/التحقق االئتماين و
احل�صول على �أو توفري الت�صنيف االئتماين؛ �أو

(h)

correspondent and agent banks (e.g.: for CHAPS,
BACS, SWIFT) for the purpose of providing our
products and services, wherever located, in Hong
Kong, the United Kingdom or elsewhere which
may include jurisdictions which have inadequate
data protection laws.

(د) البنوك املرا�سلة والبنوك الوكيلة (على �سبيل املثال لـ
) لغر�ض توفري خدماتناCHAPS، BACS، SWIFT
 يف هونغ كونغ �أو اململكة،ومنتجاتنا �أينما تواجدوا
املتحدة �أو يف �أي مكان �آخر قد ي�شتمل على اخت�صا�صات
.ق�ضائية لديها قوانني غري مالئمة حلماية البيانات

3.2.4 We may use Associates and/or third parties
(including Service Providers) to provide certain
services to you, which may include the processing
of information about you. You consent to the
transfer of personal data to such Associates/
third parties and the subsequent use, storage
and processing of your data by such Associates,
Service Providers or third parties. Associates,
Service Providers and other third parties may use
your data as set out in clauses 3.2.1, 3.2.2 and
3.2.3 above when processing transactions (or
providing other services to you) on your behalf.

�أو الأطراف الأخرى (مبا/ قد ن�ستخدم ال�رشكات املرتبطة و4-2-3
يف ذلك مزودي اخلدمات) لتوفري بع�ض اخلدمات �إليك والتي
 وتوافق على نقل.قد تت�ضمن معاجلة املعلومات املتعلقة بك
البيانات ال�شخ�صية �إلى هذه ال�رشكات املرتبطة الأطراف
الآخرين واال�ستخدام والتخزين واملعاجلة الالحقة لبياناتك
من قبل هذه ال�رشكات املرتبطة �أو مزودي اخلدمات �أو الأطراف
 ويجوز لل�رشكات املرتبطة �أو مزودي اخلدمات �أو.الأخرى
الأطراف الأخرى ا�ستخدام بياناتك على النحو الوارد يف املواد
 �أعاله عند تنفيذ املعامالت (�أو3-2-3  و2-2-3  و1-2-3
.توفري خدمات �أخرى �إليك) بالنيابة عنك
 منع اجلرمية وا�سرتداد الدين3-3

3.3 Crime prevention and debt recovery

�أو منع اجلرمية والتحقق من/	لأغرا�ض ا�سرتداد الدين و1-3-3
�أو/�أو االلتزام بالقوانني والأنظمة واللوائح و/هويتك و
�أو �سيا�ساتنا/�أو التوجيهات الدولية و/برامج العقوبات و
�أو املطالبات الواردة من قبل �أي/و�إجراءاتنا الداخلية و
هيئات ب�ش�أن �أو فيما يتعلق �أو لتعزيز �أي ن�شاط لإدارة
 فقد نقوم بتبادل املعلومات،خماطر اجلرائم املالية
) يف اخلارج،ً �إذا كان مالئما،(�سواء على ال�صعيد املحلي و
ً
 مع،ً �إذا كان مالئما،مع ال�رشكات املرتبطة والهيئات و
هيئات الت�صنيف االئتماين واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الأخرى
.املخت�صة مبا يف ذلك املقر�ضني الآخرين والأطراف الأخرى
 على �سبيل املثال ولي�س، قد ي�شتمل،وقد نتخذ �أي�ض ًا �أي �إجراء
 االعرتا�ض �أو التحقيق �أو ت�أخري �أو منع �أو رف�ض،احل�رص
�أية دفعة �أو توفري كامل �أو جزء من منتجاتنا �أو خدماتنا
 �أو ال�سحب �أو،�أو طلب للح�صول على منتجاتنا وخدماتنا
اال�ستفادة من ت�سهيل ائتماين ومعاجلة معلومات العميل
 معلومات، على �سبيل املثال ولي�س احل�رص،(التي تت�ضمن
)العميل مع البيانات الأخرى املوجودة لدى جمموعة البنك
.والإف�صاح عن معلومات العميل املتعلقة بذلك

3.3.1 To recover debt, prevent crime, verify your identity,
comply with laws, regulations, sanctions regimes,
international guidance, our internal policies and
procedures, and/or demands from any Authorities,
relating to or in connection with or furtherance of
any Financial Crime Risk Management Activity we
may exchange information (both domestically and,
where appropriate, overseas) with Associates and
Authorities and, where appropriate, with credit
reference, debt recovery, fraud prevention and
law enforcement agencies, and other relevant
organisations including other lenders and third
parties. We may also take such action, which
may include, without limitation, intercepting,
investigating, delaying, blocking or refusing any
payment or provision of all or part of our products
and services or an application for our products and
services, or drawdown or utilisation of a credit
facility; processing Customer Information (which
includes but is not limited to matching Customer
Information with other data in possession of the
Bank’s group); and the disclosure of Customer
information relating to the same.
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3.3.2 The Bank shall regularly review your Account
and your information may be processed for
the purposes of complying with Applicable
Regulations including anti-money laundering
and anti-terrorism laws and regulations and
fighting crime and terrorism as well as other
industry protection rules and regulations. This
may require the disclosure of information to
domestic or overseas governmental or regulatory
authorities or to any other person we reasonably
think necessary for these purposes including
Associates and third parties.

 يلتزم البنك ب�إجراء مراجعة دورية حل�سابك وقد يتم التعامل2-3-3
مع معلوماتك لأغرا�ض االلتزام بالقوانني والأنظمة املعمول
 مبا يف ذلك قوانني و�أنظمة مكافحة غ�سيل الأموال، بها
 بالإ�ضافة،ومكافحة الإرهاب ومكافحة اجلرمية والإرهاب
 وقد.�إلى قوانني و�أنظمة حماية الأعمال امل�رصفية الأخرى
يتطلب هذا الإف�صاح عن املعلومات �إلى �سلطات �أو هيئات
حكومية حملية �أو خارجية �أو تنظيمية �أو لأي �شخ�ص �آخر
 مبا،نعتربه �رضوري ًا ب�شكل منطقي ومقبول لهذه الأغرا�ض
 ويلتزم البنك.يف ذلك ال�رشكات املرتبطة والأطراف الأخرى
.مبراجعة ح�سابك ب�شكل دوري

3.3.3 In order to prevent or detect fraud, the information
provided in the application will be shared with
fraud prevention agencies. If false or inaccurate
information is identified, details will be passed to
fraud prevention agencies to prevent fraud and
money laundering.

 ف�سيتم م�شاركة،  ولأغرا�ض الك�شف و مكافحة االحتيال3-3-3
املعلومات التي مت تقدميها يف الطلب مع وكاالت مكافحة
، ويف حال وجود �أي معلومات زائفة �أو غري دقيقة.االحتيال
ف�سيتم نقل التفا�صيل �إلى وكاالت مكافحة االحتيال لغر�ض
.مكافحة االحتيال وغ�سيل الأموال

3.4

and

 املعلومات املتعلقة باملنتجات واخلدمات والعرو�ض4-3
الرتويجية والأبحاث الت�سويقية

3.4.1 You agree that we may use and share relevant
information about you, your Transactions and
your relationships with Associates to give
you information about products, services and
promotions available from Associates and
selected third parties which may interest you by
post, telephone, electronic and other means.

 توافق على �أنه يجوز للبنك ا�ستخدام وم�شاركة املعلومات1-4-3
املتعلقة بك واملتعلقة مبعامالتك وعالقاتك امل�رصفية
مع ال�رشكات املرتبطة لتزويدك مبعلومات حول املنتجات
واخلدمات والعرو�ض الرتويجية التي توفرها ال�رشكات
�سواء عرب
ً املرتبطة و�أطراف �أخرى خمتارة والتي قد تهمك
.الربيد �أو الهاتف �أو الو�سائل الإلكرتونية �أو الو�سائل الأخرى

3.4.2 Associates may share relevant information about
you, your Transactions and your relationships with
third party market research agencies who may
invite you (by post, telephone, electronic and other
means) to take part in market research activities
for Associates. If you do not wish to be contacted
for market research purposes please let us know.

 يجوز لل�رشكات املرتبطة م�شاركة املعلومات املتعلقة2-4-3
بك واملتعلقة مبعامالتك وعالقاتك مع وكاالت الأبحاث
الت�سويقية التي قد تدعوك (عرب الربيد والهاتف والو�سائل
الإلكرتونية والو�سائل الأخرى) من �أجل امل�شاركة يف �أن�شطة
الأبحاث الت�سويقية ل�صالح ال�رشكات املرتبطة ويف حال
،عدم رغبتك يف االت�صال بك لأغرا�ض الأبحاث الت�سويقية
.فريجى �إعالمنا بذلك

Information about products, services
promotions and market research

 �أمور متفرقة5-3

3.5 Miscellaneous

 للت�أكد من قيامنا بتنفيذ تعليماتك بكل دقة وم�ساعدتنا1-5-3
 ولتحقيق �أعلى م�ستويات من الأمن،يف حت�سني خدماتنا
،�أو ت�سجيل ات�صاالتك معنا/ فقد نقوم مبراقبة و،وال�سالمة
مبا يف ذلك املكاملات واملحادثات الهاتفية التي جنريها
 وتبقى �أية ت�سجيالت ملك ًا ح�رصي ًا ودلي ًال.معك يف فروعنا
.وحيداً لأية معامالت يتم تنفيذها

3.5.1 To ensure that we carry out your instructions
accurately, to help us to improve our service and
in the interests of security, we may monitor and/
or record your communications with us including
telephone calls and conversations we have with
you in our branches. Any recordings remain our
sole property and conclusive evidence of any
Transactions entered in to.
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3.5.2 We may make and retain copies of passports,
driving licences or other identification evidence
that you provide. We will share this information
with our Associates and third parties concerned
with the provisions of such services.

 قد نقوم بعمل واالحتفاظ بن�سخ عن جوازات ال�سفر �أو رخ�ص2-5-3
القيادة �أو الهويات ال�شخ�صية الأخرى التي قد تزودنا
 و�سن�شارك هذه املعلومات مع ال�رشكات املرتبطة بنا.بها
.والأطراف الآخرين املعنيني بتوفري اخلدمات

3.5.3 We will obtain your written consent before
providing a banker’s reference about you,
however, if we receive a request from another
financial services institution we will provide
information required to verify your identity for
money laundering prevention purposes.

 �سنح�صل على موافقتك اخلطية قبل توفري ت�صنيفك امل�رصيف3-5-3
 يف حال ا�ستالمنا لطلب من م�ؤ�س�سة خدمات مالية، لكن،
 ف�إننا �سنوفر املعلومات املطلوبة للتحقق من هويتك،�أخرى
.لأغرا�ض مكافحة غ�سيل الأموال

3.5.4 We may share information about you with any
third party:

: قد ن�شارك املعلومات املتعلقة بك مع �أي طرف �آخر4-5-3

(a)

to whom we transfer, or may transfer, any of our
rights and obligations under these General Terms
and Conditions; or

(�أ) نقوم �أو قد نقوم بتحويل �أي من حقوقنا والتزاماتنا �إليه
مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة؛ �أو

(b)

in connection with the sale, acquisition or
restructure of any Associate provided that the
third party uses such information for the same
purposes for which it was supplied to us or used
by us.

(ب) له عالقة ببيع �أو اال�ستحواذ على �أو �إعادة هيكلة �أية
�رشكةمرتبطة �رشيطة �أن ي�ستخدم الطرف الآخر هذه
املعلومات للأغرا�ض ذاتها التي مت تقدميها �إلينا من �أجلها
.�أو امل�ستخدمة من قبلنا
 التعريفات والتف�سري5-5-3

3.5.5 Definitions and Interpretation

:(�أ) يف هذا اجلزء

(a)

In this section:

i.

“Authorities” means any judicial, administrative
or regulatory body, any public or government
agency, instrumentality or authority, any Tax
Authority, securities or futures exchange, court,
central bank or law enforcement body or other
entity having jurisdiction over any part of the
Bank’s group, or any agents thereof, exercising
executive, legislative, judicial, taxing, regulatory
or administrative powers or functions of or
pertaining to government;

) «ال�سلطات والهيئات» تعني �أية جهة ق�ضائية �أو �إدارية �أو1(
تنظيمية �أو �أية وكالة عامة �أو حكومية �أو �سلطة �رضيبية �أو
�سوق �أوراق مالية �أو عقود م�ستقبلية �أو حمكمة �أو م�رصف
مركزي �أو كيان قانوين �أو �أية جهة لها اخت�صا�ص ق�ضائي
على �أي جزء من جمموعة البنك �أو �أي من وكالئها �أو ممار�سة
�صالحيات �أو وظائف تنفيذية �أو ت�رشيعية �أو ق�ضائية �أو
�رضيبية �أو تنظيمية �أو �إدارية لدى �أو مرتبطة باحلكومة؛

ii.

“Compliance Obligations” means compliance by
any member of the Bank’s group with any demand
from Authorities or any reporting, disclosure or
other obligations under any applicable local or
foreign statue, laws, regulations, ordinance, rule,
judgment, decree, or voluntary codes, directives,
court orders, agreement (whether concluded
voluntarily or involuntarily);

) «متطلبات االلتزام واملطابقة» تعني التزام �أي ع�ضو يف2(
جمموعة البنك ب�أي طلب من ال�سلطات والهيئات �أو �أية
التزامات �إبالغ �أو �إف�صاح �أو التزامات �أخرى وفق ًا لأية
قوانني �أو �أنظمة �أو لوائح �أو �أحكام �أو ت�رشيعات حملية �أو
(�سواء
�أجنبية �أو توجيهات �أو تعليمات حكومية �أو اتفاقيات
ً
مت �إبرامها ب�شكل طوعي �أو غري طوعي)؛
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iii.

“Economic or Trade Sanctions” means financial
restrictions such as asset freezing measures,
prohibitions on providing economic resources or
financial assistance, or similar restrictions placed
by governmental authorities or intergovernmental
or regional bodies, international bodies (such as
the United Nations Security Council) or regional
multilateral bodies (such as the European Union)
on trade or financial dealings with specified
territories, governments, entities and individuals.

) العقوبات االقت�صادية �أو التجارية" تعني القيود املالية مثل3(
�إجراءات جتميد الأ�صول �أو �أحكام املنع املفرو�ضة على
توفري املوارد االقت�صادية �أو امل�ساعدة املالية �أو القيود
امل�شابهة املفرو�ضة من قبل الهيئات وال�سلطات احلكومية
�أو احلكومات الدولية �أو الهيئات الإقليمية �أو الدولية (علي
�سبيل املثال جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة) �أو الهيئات
الإقليمية متعددة االطراف (علي �سبيل املثال االحتاد
الأوروبي) حول التعامالت التجارية �أو املالية مع مناطق
وحكومات وكيانات و�أفراد حمددين؛

iv.

“Financial Crime Risk Management Activity”
means (without limitation) (a) the detection,
investigation and prevention of money
laundering, terrorist financing, proliferation
financing, corruption, tax evasion, fraud, and/or
violations, or attempts to circumvent or violate
laws, regulations, and/or directives, and fulfilling
Compliance Obligations relating to the same; (b)
the detection, investigation and prevention of
the provision of financial and/or other services
or support to any persons or entities which may
be subject to Economic or Trade Sanctions, and
fulfilling Compliance Obligations relating to the
same; (c) the interception and investigation
of any payment, communication, drawdown
request or instruction or any other information
otherwise related to any application for our
products and services in connection with any
payment screening requirements; and/or (d) the
performance of Customer due diligence;

)) «ن�شاط �إدارة خماطر اجلرائم املالية» يعني (دون ح�رص) (�أ4(
�أو/�أو متويل الإرهاب و/الإف�صاح عن ومنع غ�سيل الأموال و
�أو التهرب ال�رضيبي/�أو الف�ساد و/متويل انت�شار الأ�سلحة و
�أو املخالفات �أو حماوالت االحتيال �أو/�أو االحتيال و/و
�أو التوجيهات والوفاء/�أو الأنظمة و/انتهاك القوانني و
)�أو (ب/مبتطلبات االلتزام واملطابقة املتعلقة بذلك و
�أو اخلدمات/الإف�صاح عن ومنع توفري اخلدمات املالية و
الأخرى �أو دعم �أي �أ�شخا�ص �أو كيانات قد تكون خا�ضعة
 والوفاء مبتطلبات،للعقوبات االقت�صادية �أو التجارية
�أو (ج) اعرتا�ض/االلتزام واملطابقة املتعلقة بذلك و
والتحقيق يف �أية دفعة �أو ات�صاالت �أو طلبات �سحب �أو
تعليمات �أو �أية معلومات �أخرى متعلقة خالف ذلك ب�أي
ا�ستعمال �أو ا�ستخدام للخدمات فيما يتعلق ب�أية متطلبات
�أو (د) �أداء الفح�ص القانوين النايف/لفح�ص الدفعات و
للجهالة للعميل؛

v.

“Tax Authorities” means domestic or foreign tax,
revenue, fiscal or monetary authorities, which
may include the US Internal Revenue Service.

) «ال�سلطات ال�رضيبية» تعني ال�سلطات ال�رضيبية املحلية �أو5(
.الأجنبية �أو م�صالح ال�رضائب �أو ال�سلطات املالية

 التعليمات.4

4. INSTRUCTIONS

 تقدمي التعليمات1-4

4.1 Placing of instructions

ب�إمكانك �أن تر�سل �إلينا �أية تعليمات �أو طلبات ب�شكل خطي (لكن
هذا ال ي�شمل الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين) �أو �شفهي ًا (مبا يف
 ما مل نبلغك ب�إمكانية �إر�سال التعليمات فقط عرب،)ذلك الهاتف
 فقد، ويف حال �إر�سالك للتعليمات عرب الهاتف.�أية و�سيلة �أخرى
 ويف حال ا�ستالمنا لأية تعليمات عرب.يتم ت�سجيل حمادثتك
. فقد نطلب منك الت�أكيد على هذه التعليمات ب�شكل خطي،الهاتف
و�سنكون مفو�ضني مبتابعة التعليمات بغ�ض النظر عن عدم متكنك
 وقد ال تكون املرا�سالت عرب االنرتنت.ًمن الت�أكيد عليها خطيا
واملرا�سالت الإلكرتونية الأخرى �آمنة �أو موثوقة �أو ت�صل يف املوعد
 ولذلك تقر وتقبل ب�أنه قد يتم تتبع �أو ن�سخ �أو حماكاة �أية.املحدد
مرا�سالت تتم بيننا با�ستخدام االنرتنت �أو الو�سائل الإلكرتونية
.الأخرى من قبل �أطراف �أخرى

You may give us instructions or orders in writing
(however, this does not include fax or email) or orally
(including by telephone), unless we tell you that
instructions can only be given in another particular way.
If you give instructions by telephone, your conversation
may be recorded. If any instructions are received by us by
telephone, we may ask you to confirm such instructions
in writing. We shall be authorised to follow instructions
notwithstanding your failure to confirm them in writing.
The internet and other electronic communications may
not be secure, reliable or timely. You acknowledge and
accept that any communications effected between us
using the internet or other electronic means may be
intercepted, copied, adapted or imitated by third parties.
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 التفوي�ض2-4

4.2 Authority

بناء على التعليمات
ً �سنكون مفو�ضني بالت�رصف بالنيابة عنك
التي مت تلقيها �أو املزمع تلقيها من قبلك �أو �أي �شخ�ص مفو�ض
بالنيابة عنك دون �أي ا�ستف�سار �إ�ضايف حول حقيقة �أو تفوي�ض
.�أو هوية ال�شخ�ص املقدم �أو املزمع قيامه بتقدمي هذه التعليمات
 تتعهد، ولتمكني البنك من النيابة عنك مع �أي جهات مزودة للخدمة
ب�شكل غري قابل للإلغاء وغري م�رشوط بتنفيذ وت�سليم �أي ا�ستمارات
فتح ح�ساب �أو عمليات حتقق ب�ش�أن �إجراءات اعرف عميلك �أو
�أو ملفات مطلوبة وفق ًا للقوانني والأنظمة/خالف ذلك �أي طلبات و
 وتوافق على تنفيذ �أي. املعمول بها مع �أي جهات مزودة للخدمة
م�ستندات �أو وكاالت قانونية �أو تفوي�ضات وفق ما يكون مطلوب ًا
ب�شكل معقول من قبل البنك بني احلني والآخر للتدليل على تفوي�ض
 وتتعهد ب�شكل غري قابل للإلغاء وغري.البنك يف متثيلك �أمام الغري
م�رشوط بتوفري �أي ت�أكيد (ت�أكيدات) خطي يطلبه البنك ب�ش�أن �أي
.تعليمات �صادرة عنك ب�ش�أن �أي معاملة

We shall be entitled to act for you upon instructions
given or purporting to be given by you or any person
authorised on your behalf without further enquiry as
to the genuineness, authority or identity of the person
giving or purporting to give such instructions. In order
to enable the Bank to act on your behalf with any
Service Providers, you irrevocably and unconditionally
undertake to execute and submit such account opening
forms, know your customer checks or otherwise
any applications and/or filings required according to
Applicable Regulations with any Service Providers.
You agree to execute such documents, powers of
attorney or proxies as may reasonably be required by
the Bank from time to time in order to evidence the
Bank’s authority in representing you before any third
parties. You irrevocably and unconditionally undertake
to provide any written confirmation(s) required by the
Bank in connection with any instructions issued by you
in relation to any Transaction.

 �سحب التعليمات �أو الطلبات/ �إلغاء3-4

4.3 Cancellation/withdrawal of instructions or orders

 ويجوز �سحب.ب�إمكاننا �إلغاء تعليماتك فقط يف حالة عدم تنفيذها
.�أو تعديل التعليمات من قبلك فقط يف حال احل�صول على موافقتنا

We can only cancel your instructions if we have not
acted upon those instructions. Instructions may only be
withdrawn or amended by you with our consent.

 حق عدم قبول التعليمات �أو الطلبات4-4

4.4 Right not to accept instructions or orders

 قبول تعليمات تق�ضي ب�إبرام، ولكننا غري ملزمني بذلك،يجوز لنا
 ف�إننا، ويف حال رف�ضنا �إبرام املعاملة املقرتحة.معاملة ما
لن نكون ملزمني بتقدمي �أي �سبب ولكننا �سنكون ملزمني
.ب�إبالغك بذلك على الفور

We may, but shall not be obliged to, accept instructions
to enter into a Transaction. If we decline to enter into a
proposed Transaction, we shall not be obliged to give
a reason but we shall promptly notify you accordingly.

 تنفيذ الطلبات.5

5. ORDER EXECUTION

 التحكم بالتعليمات �أو الطلبات قبل التنفيذ1-5

5.1 Control of instructions or orders prior to execution
5.1.1 We have the right (but no obligation) to set limits
and/or parameters to control your ability to place
instructions at our absolute discretion. Such limits
and/or parameters may be amended, increased,
decreased, removed or added to by us at our
absolute discretion and may include (without
limitation):

 �سيكون لدينا احلق (لكننا غري ملزمني بذلك) بو�ضع حدود1-1-5
بناء
ً �أو حمددات للتحكم بقدرتك على تقدمي تعليمات/و
 ويجوز تعديل �أو الزيادة.على حريتنا املطلقة يف الت�رصف
/�أو التخفي�ض �أو الإزالة �أو الإ�ضافة �إلى هذه احلدود و
بناء على حريتنا املطلقة يف الت�رصف وقد
ً �أو املحددات
:)تت�ضمن (على �سبيل املثال ولي�س احل�رص

(a)

controls over maximum instruction amounts and
maximum instruction sizes;

(b)
(c)

controls over our total exposure to you; or
any other limits, parameters or controls which we
may be required to implement in accordance with
Applicable Regulations.

(�أ) �ضوابط على احلد الأق�صى لأعداد ومبالغ التعليمات �أو احلد
الأق�صى حلجم وكميات التعليمات؛
(ب) �ضوابط على حجم معاملتنا معك؛ �أو
(ت)	�أية حدود �أو حمددات �أو �ضوابط �أخرى قد نطلبها للتنفيذ
.والتطبيق مبوجب القوانني والأنظمة املعمول بها
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 تنفيذ التعليمات2-5

5.2 Execution of instructions

 ولكننا ال،�سنبذل ق�صارى جهودنا لتنفيذ �أية تعليمات على الفور
 ب�أنه �سيكون من املمكن تنفيذ هذه، عند قبول تعليماتك،ن�ضمن
 ويف.التعليمات �أو �أن هذا التنفيذ �سيكون ممكن ًا وفق ًا لتعليماتك
حال واجهنا �أية �صعوبة جوهرية تتعلق بالتنفيذ املالئم لطلب ما
. ف�سنقوم ب�إبالغك بذلك على الفور،بالنيابة عنك

We shall use our reasonable endeavours to execute any
instruction promptly, but in accepting your instructions
we do not represent or warrant that it will be possible
to execute such instruction or that execution will be
possible according to your instructions. If we encounter
any material difficulty relevant to the proper carrying out
of an order on your behalf we shall notify you promptly.

 تنفيذ الطلبات3-5

5.3 Execution of orders

 ولكننا ال،�سنبذل ق�صارى جهودنا لتنفيذ �أي طلب على الفور
 عند قبول طلباتك ب�أنه �سيكون من املمكن تنفيذ هذه،ن�ضمن
 ويف.الطلبات �أو �أن هذا التنفيذ �سيكون ممكن ًا وفق ًا لتعليماتك
حال واجهنا �أية �صعوبة جوهرية تتعلق بالتنفيذ املالئم لطلب ما
 و�سننفذ الطلب. ف�سنقوم ب�إبالغك بذلك على الفور،بالنيابة عنك
بالنيابة عنك يف يوم عمل �أو عندما تكون ال�سوق املخت�صة مفتوحة
 و�سنتعامل مع �أية تعليمات م�ستلمة خارج هذه.لإجراء التعامالت
الأوقات ب�أقرب وقت ممكن يف يوم العمل التايل �أو عندما تكون
ال�سوق املخت�صة مفتوحة بعد ذلك للعمل (ح�سب قوانني تلك
 فلن يتم، وعندما تقدم �إلينا تعليمات خا�صة �أو حمددة.)ال�سوق
تطبيق �سيا�سة تنفيذ الطلبات اخلا�صة بنا وقد نكون غري قادرين
على اتخاذ اخلطوات الواردة يف هذه ال�سيا�سة للح�صول على �أف�ضل
.نتيجة ممكنة يف تنفيذ طلباتك

We shall use our reasonable endeavours to execute any
order promptly, but in accepting your orders we do not
represent or warrant that it will be possible to execute
such order or that execution will be possible according
to your instructions. If we encounter any material
difficulty relevant to the proper carrying out of an order
on your behalf we shall notify you promptly. We shall
carry out an order on your behalf on a Business Day or
when the relevant Market is open for dealings, and we
shall deal with any instructions received outside these
times as soon as possible on the next Business Day
or when that relevant Market is next open for business
(in accordance with the rules of that Market). When
you give us a specific instruction, our order execution
timeframes and process will not apply, and we may be
unable to take the steps described in such process to
obtain the best possible result in executing your order.

 مبادلة الطلبات4-5

5.4 Crossing of orders

�سواء ب�شكل كامل �أو
ً ،قد نقوم بالرتتيب من �أجل تنفيذ معاملة ما
 عن طريق بيع ا�ستثمارات �إليك من عميل �آخر �أو عميل لدى،جزئي
 ولن نقدم �إليك �إ�شعاراً م�سبق ًا يف. �أو العك�س،�رشكة مرتبطة لدينا
.حال قمنا بالرتتيب لتنفيذ معاملة ما بهذا ال�شكل

We may arrange for a Transaction to be executed, either
in whole or in part, by selling an investment to you from
another client, or a client of an Associate of ours, or viceversa. We shall not give you prior notice if we arrange
for a Transaction to be executed in this manner.

 دمج الطلبات5-5

5.5 Aggregation of orders

قد نقوم بتجميع الطلبات املقدمة منك مع الطلبات املقدمة من
 نقوم بهذا عندما نكون علي قناعة �أن هذا.عمالء �آخرين
 ولكن قد ينتج عن.الدمج �سيكون يف م�صلحة جميع عمالئنا
.هذا الدمج عدم ح�صولك علي �أف�ضل �سعر

We may combine your order with our own orders and
orders of other clients. By combining your orders with
those of other clients we must reasonably believe
that this is in the overall best interests of our clients.
However, aggregation may result in you obtaining a less
favourable price in relation to a particular order.

 الو�سطاء والوكالء الآخرين6-5

5.6 Intermediate brokers and other agents

بناء على حريتنا الكاملة يف الت�رصف لتنفيذ �أية معاملة
ً قد نرتب
،من خالل �أو عرب وكالة يديرها و�سيط قد يكون �رشكة مرتبطة لدينا
 ولن.وقد ال يكون مقيم ًا يف االخت�صا�ص الق�ضائي الذي �أنت فيه
نكون �أو يكون �أي من مدراءنا �أو م�س�ؤولينا �أو موظفينا �أو وكالئنا
مطالب ًا جتاهك عن �أي ت�رصف �أو عدم ت�رصف من قبل الو�سيط �أو
 ولن نقبل حتمل �أي م�س�ؤولية نتيج ًة �إلى �أفعال �أو �أعمال.الوكيل
.الو�سطاء �أو الوكالء الذين مت اختيارهم من قبلك

We may, at our entire discretion, arrange for any
Transaction to be effected with or through the agency
of an intermediate broker, who may be an Associate of
ours, and may not be resident in the jurisdiction. Neither
we nor our respective directors, officers, employees or
agents will be liable to you for any act or omission of an
intermediate broker or agent. No responsibility will be
accepted for intermediate brokers or agents selected by
you.
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 املقا�صة والت�سوية.6

6. CLEARING AND SETTLEMENT

 الأداء والت�سوية1-6

6.1 Performance and settlement
6.1.1 All Transactions shall be due for settlement in
accordance with Market requirements.

. يتم ت�سوية جميع املعامالت ح�سب اجراءات ال�سوق1-1-6

6.1.2 You agree that we shall be permitted to do all
such things and open all such accounts as are
necessary to give effect to any Transaction and
to settle any Transaction, including all things
reasonably incidental to settling any Transaction.

 توافق على �أنه ي�سمح لنا القيام بجميع الأمور وفتح جميع2-1-6
،احل�سابات التي تعترب �رضورية لتنفيذ وت�سوية �أية معاملة
مبا يف ذلك كافة الأمور التي قد تكون عار�ضة �أو طارئة
.على ت�سوية �أية معاملة على نحو منطقي ومقبول

6.1.3 You agree that you shall provide all money,
documents or property deliverable by you under
a Transaction in sufficient time on or before
the settlement date to enable us to settle the
Transaction.

 توافق على �أنك �ستوفر جميع املبالغ املالية �أو امل�ستندات3-1-6
�أو املمتلكات املطلوبة من قبلك مبوجب معاملة ما يف وقت
كايف قبل �أو يف يوم تاريخ الت�سوية لتمكيننا من ت�سوية
.املعاملة

6.1.4 You will promptly deliver any instructions, money,
documents or property deliverable by you under
a Transaction in accordance with that Transaction
as modified by any instructions given by us for the
purpose of enabling us to perform our obligations
under the relevant matching Transaction.

 �ست�سلم على الفور �أية تعليمات �أو �أموال �أو م�ستندات �أو4-1-6
ممتلكات مطلوبة من قبلك مبوجب معاملة ما ح�سب تلك
املعاملة املعدلة مبوجب �أية تعليمات مقدمة من قبلنا
لغر�ض متكيننا من �أداء التزاماتنا مبوجب املعاملة املطابقة
.املخت�صة

6.1.5 You acknowledge that where you do not deliver
any instructions, money, documents or property
deliverable by you under a Transaction, we may
nevertheless settle the Transaction. Where the
Bank settles the Transaction, you shall immediately
pay or transfer to us sufficient money, documents
or property to reimburse the Bank for any shortfall.
You shall on demand reimburse us for any
commission, charges or other expenses we have
incurred settling the Transaction prior to receiving
such money, documents or property as the
case may be. Furthermore, where we settle the
Transaction, we may at any time before receiving
sufficient money, documents or property to
reimburse us for the shortfall, purchase or borrow
such money, documents or property in the
Market or otherwise. If we do so and the costs of
or in connection with purchasing or borrowing the
money, documents or property is greater than the
amount received by us on the settlement of the
Transaction, you shall pay to us an amount equal to
the difference (together with any commission or
other fees or expenses that are due to us). In any
event, we may debit the amount received on the
settlement of the transaction from your Account
and apply such amount (a) against the purchase or
(b) in the purchase of any equivalent investments
that we are required to deliver to the relevant
stock lender and (c) against other costs or charges
incurred in connection with such purchase. Any
stock borrowing charges or other expenses that
we have incurred in settling the Transaction prior
to effecting such other purchase shall continue to
be payable by you.

 تقر ب�أنه يف حال عدم ا�ستالمنا لأية تعليمات �أو �أموال �أو5-1-6
،م�ستندات �أو ممتلكات م�سلمة من قبلك مبوجب معاملة ما
 ويف،�إال �أنه ميكننا على الرغم من ذلك ت�سوية املعاملة
 ف�ستدفع �أو حتول �إلينا،حال قيام البنك بت�سوية للمعاملة
على الفور �أموا ًال كافية �أو م�ستندات �أو ممتلكات لتعوي�ض
 بتعوي�ضنا عن �أية، عند الطلب، وتلتزم.البنك عن �أي نق�ص
عمولة �أو ر�سوم �أو نفقات �أخرى قمنا بتكبدها يف �سبيل
ت�سوية املعاملة قبل ا�ستالم هذه الأموال �أو امل�ستندات �أو
 ويف حال قمنا، وعالو ًة على ذلك.املمتلكات ح�سب احلالة
 قبل ا�ستالم، يف �أي وقت، فيجوز لنا،بت�سوية املعاملة
الأموال الكافية �أو امل�ستندات �أو املمتلكات لتعوي�ضنا عن
 �رشاء �أو اقرتا�ض �أية �أموال �أو م�ستندات �أو ممتلكات،النق�ص
 ويف حال قمنا بذلك و كانت.يف ال�سوق �أو خالف ذلك
التكاليف املتعلقة ب�رشاء �أو اقرتا�ض الأموال �أو امل�ستندات �أو
،املمتلكات �أكرب من املبلغ الذي ا�ستلمناه لت�سوية املعاملة
ف�سيتعني عليك �أن تدفع �إلينا مبلغ ًا م�ساوي ًا للفرق (مع �أية
 قد، وعلى �أية حال.)عمولة �أو ر�سوم �أو نفقات م�ستحقة �إلينا
نقوم بخ�صم املبلغ امل�ستلم عند ت�سوية املعاملة من ح�سابك
وتطبيق هذا املبلغ (املبالغ) (�أ) مقابل �رشاء �أو (ب) ل�رشاء �أية
ا�ستثمارات م�ساوية نعتربها �رضورية ومطلوبة للت�سليم �إلى
مقر�ض الأ�سهم املخت�ص و (ج) مقابل التكاليف �أو الر�سوم
 و�أية ر�سوم متعلقة.الأخرى املتكبدة املتعلقة بعملية ال�رشاء
باقرتا�ض الأ�سهم �أو النفقات الأخرى ترتبت علينا يف ت�سوية
املعاملة قبل �إمتام عملية ال�رشاء الأخرى يف كونها �ستبقى
.م�ستحقة الدفع من قبلك
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6.1.6 You acknowledge that where you do not deliver
any instructions, money, documents or property
deliverable by you under a Transaction or fail to
meet any other contractual obligation, we shall
unless and until such time you fully discharge
your obligations have no obligation to account to
you or any other person for any investments or
cash received under the relevant settlement. You
agree that we may sell or otherwise dispose of
for value any investments received by us under
the relevant settlement and apply the proceeds in
discharge or reduction of the relevant obligations
which are then due and payable, but unpaid
providing that we shall pay to you any surplus that
is not so applied. You will not have a right to title
or interest in any cash or investments received
for your Account. We will have no obligation to
deliver or account to you for any such cash or
investments and we will be entitled to retain any
such cash or investments until such time that you
have met your obligations.

 تقر ب�أنه يف حال عدم تقدميك لأية تعليمات �أو �أموال �أو6-1-6
م�ستندات �أو ممتلكات م�ستحقة الت�سليم من قبلك مبوجب
،معاملة ما �أو عدم متكنك من الوفاء ب�أي التزام تعاقدي �آخر
 وحتى يحني الوقت الذي تقوم فيه بالوفاء، ما مل، فلن نكون
 مطالبني جتاهك �أو جتاه �أي �شخ�ص �آخر،بكامل التزاماتك
عن �أية ا�ستثمارات �أو مبالغ نقدية م�ستلمة مبوجب الت�سوية
 وتوافق على �أنه يجوز لنا بيع �أو بخالف ذلك.املخت�صة
الت�رصف لقاء القيمة ب�أية ا�ستثمارات م�ستلمة من قبلنا
مبوجب الت�سوية ذات ال�صلة وا�ستخدام العوائد يف الوفاء �أو
التخفي�ض من االلتزامات ذات ال�صلة التي قد تكون م�ستحقة
 لكن غري مدفوعة �رشيطة �أن ندفع �إليك �أي،يف ذلك احلني
 ولن يكون لديك �أي حق يف �أي.فائ�ض مل يتم ا�ستخدامه
ملكية �أو م�صلحة ب�أي مبالغ نقدية �أو ا�ستثمارات م�ستلمة
 ولن نكون ملتزمني بت�سليم �أو احت�ساب �أية مبالغ.حل�سابك
 و�سنكون خمولني باالحتفاظ ب�أية،نقدية �أو ا�ستثمارات �إليك
.مبالغ نقدية �أو ا�ستثمارات حلني قيامك بالوفاء بالتزاماتك

6.1.7 We shall have no liability whatsoever for any
loss or liability or loss of profit or gain incurred
or suffered by you in consequence of any
purchase, sale, transaction or other action which
may be undertaken by the Bank at such price
and on such terms as we shall, in our absolute
discretion, determine, except in case of fraud or
gross negligence. You authorise us to effect such
currency conversions and enter into such foreign
exchange transactions with or on your behalf at
such rates and in such manner as we may, in our
absolute discretion, determine.

 لن نكون ملزمني ب�أي �شكل كان عن �أية خ�سارة �أو مطالبة �أو7-1-6
خ�سارة �أرباح يتم تكبدها �أو التعر�ض لها من جانبك نتيج ًة
لأي عملية �رشاء �أو بيع �أو معاملة �أو ت�رصف قد يتخذه
وبناء على �أية �رشوط نقوم بتحديدها وفق ًا
،البنك ب�أي �سعر
ً
حلريتنا املطلقة يف الت�رصف ما عدا يف حالة االحتيال �أو
 كما تفو�ضنا بالقيام ب�أية عمليات حتويل.الإهمال الفادح
عملة و�إبرام �أية معامالت �رصف �أجنبي مع �أو بالنيابة عنك
ب�أية �أ�سعار وب�أي �شكل ح�سبما نعتربه مالئم ًا وفق ًا حلريتنا
.املطلقة يف الت�رصف

6.1.8 You hereby undertake that any money, documents
or property deliverable by you under a Transaction
is free from any mortgage, pledge, lien,
hypothecation, security interest or other charge or
encumbrance, or any other agreement having the
same economic effect over or in respect of the
documents or property deliverable. You further
undertake not to create any mortgage, pledge,
lien, hypothecation, security interest or other
charge or encumbrance or otherwise dispose or
create an interest therein.

 تتعهد ب�أن �أية �أموال �أو م�ستندات �أو ممتلكات قمت بت�سليمها8-1-6
مبوجب معاملة ما خالية من �أي رهن �أو م�صلحة �ضمان �أو
ر�سوم �أو �أعباء �أخرى �أو �أية اتفاقية �أخرى لها نف�س املفعول
االقت�صادي على �أو بخ�صو�ص امل�ستندات �أو املمتلكات
 كما تتعهد �أي�ض ًا بعدم �إن�شاء �أي رهن �أو م�صلحة.امل�سلمة
�ضمان �أو ر�سوم �أو �أعباء �أخرى �أو بخالف ذلك الت�رصف �أو
.�إن�شاء م�صلحة فيها

6.1.9 You acknowledge that clearing and settlement of
Transactions may result in your money, documents
or property being pooled with money, documents
or property of the same description of the Bank
or our other customers and accordingly you shall
not have the right to any specific document or title
or certificates or any other evidence of title to any
such property but subject to Applicable Regulation
be entitled to equivalent money, documents or
property.

 تقر ب�أنه قد ينتج عن مقا�صة وت�سوية املعامالت جتميع9-1-6
�أموالك �أو م�ستنداتك �أو ممتلكاتك مع �أموال �أو م�ستندات
�أو ممتلكات من ذات الو�صف لدى البنك �أو لدى عمالئنا
 وبالتايل لن يكون لديك احلق ب�أي م�ستند �أو ملكية،الآخرين
.�أو �شهادات حمددة �أو �أي دليل ملكية �آخر يف �أية ممتلكات
 �ستكون،ولكن مع مراعاة القوانني والأنظمة املعمول بها
.خمو ًال ب�أموال �أو م�ستندات �أو ممتلكات م�ساوية
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وأي ﻋـﺎﺋﺪ ﻣـﺘـﺮﺗـﺐ

(b)

we are not obliged to exercise our rights under
this Clause, which are without prejudice to any
other rights to which we are otherwise entitled;
and

 التي،(ب) لن نكون ملزمني مبمار�سة حقوقنا مبوجب هذه املادة
 خمولني بها، ودون الإخالل ب�أية حقوق �أخرى،قد نكون
خالف ًا لذلك؛ و

(c)

we shall be entitled to combine or consolidate
Accounts for any of the purposes set out above or
otherwise in connection with the exercise of its
rights hereunder.

(ت) �سنكون خمولني بتجميع �أو توحيد احل�سابات لأي غر�ض
 فيما يتعلق، �أو خالف ًا لذلك،من الأغرا�ض الواردة �أعاله
.مبمار�سة احلقوق مبوجبها

7.2.2 Where any set off, consolidation, combination or
transfer requires the conversion of one currency
to another, such conversion shall be carried out at
such rates and in such manner as we in our sole
discretion shall determine.

 يف حال تطلبت �أية عملية مقا�صة �أو توحيد �أو جتميع �أو2-2-7
 ف�سيتم القيام بعملية التحويل،حتويل من عملة �إلى �أخرى
بالأ�سعار وبال�شكل الذي نحدده مبوجب حريتنا املطلقة يف
.الت�رصف

7.2.3 Until such time that you have paid or discharged
in full all monies and liabilities owed to the Bank in
relation to your Account(s), any monies from time
to time outstanding to the credit of your Account(s)
up to the value of the outstanding amount shall
not be due and payable. We may, however, in our
absolute discretion make payments to you from
any such Account(s) or otherwise exercise its
rights, including our rights of set-off.

 لن تكون �أية �أموال م�ستحقة بني احلني والآخر للقيد يف3-2-7
ح�سابك (ح�ساباتك) حلني قيامك ب�سداد �أو خمال�صة كامل
الأموال و املديونيات امل�ستحقة �إلى البنك على ح�سابك
 وفق ًا حلريتنا املطلقة يف، �إال �أنه يجوز لنا.)(ح�ساباتك
 �سداد م�ستحقاتك من �أي ح�ساب (ح�سابات) لك،الت�رصف
 مبا يف ذلك حقوقنا يف،�أو بخالف ذلك ممار�سة احلقوق
.املقا�صة

7.2.4 If you fail to make payment or delivery in
relation to settlement or execution Transactions
when required, breach any of the provisions of
these General Terms and Conditions including
the Schedules relating to payment or delivery
obligations in relation to settlement or execution
of Transactions or any Market or Applicable
Regulations or become subject to an Insolvency
Event (or if we reasonably consider you have not
performed or unlikely to perform your payment or
delivery obligations hereunder) we may, without
prejudice to any other right or remedy available to
us, and without serving a legal notice, obtaining
court judgment or arbitral award or undertaking
any further procedures:

 يف حال عجزك عن دفع �أو ت�سليم دفعة لت�سوية �أو تنفيذ4-2-7
املعامالت عندما تكون مطلوبة �أو انتهاكك لأي حكم من
،�أحكام هذه ال�رشوط والأحكام العامة مبا فيها اجلداول
فيما يتعلق ب�أي التزامات دفع �أو ت�سليم تتعلق بت�سوية
�أو تنفيذ املعامالت �أو �أي �سوق �أو قوانني و�أنظمة معمول
بها �أو �أ�صبحت عر�ضة للإفال�س (�أو �إذا اعتربنا ب�شكل
منطقي ومقبول ب�أنك مل ت�ؤدي �أو على الأرجح لن ت�ؤدي
التزامات الدفع �أو الت�سليم اخلا�صة بك مبوجب هذه ال�رشوط
 دون الإخالل ب�أي حق �أو عالج �آخر، فيجوز لنا،)والأحكام
 ودون احلاجة �إلى تقدمي �إنذار قانوين �إ�ضايف �أو،متوفر �إلينا
احل�صول على حكم من املحكمة �أو قرار حتكيمي �أو القيام
:ب�أي �إجراءات �إ�ضافية

(a)

Cancel, close out, terminate or reverse all or any
Transactions for your Account;

(�أ)	�إلغاء �أو �إغالق �أو �إنهاء �أو عك�س جميع �أو �أية معامالت
حل�سابك؛

(b)

retain, sell, charge, create a security interest over
or otherwise dispose of any cash, investments or
other assets held for your Account and apply the
same or any proceeds of sale thereof in full or
partial settlement of any liability; and/or

(ب) االحتفاظ �أو بيع �أو الفر�ض على �أو �إن�شاء م�صلحة �ضمان
 الت�رصف ب�أية مبالغ نقدية �أو، �أو بخالف ذلك،على
ا�ستثمارات �أو �أ�صول �أخرى تعود حل�سابك وا�ستخدامها �أو
ا�ستخدام عوائد بيعها لت�سوية �أية مطلوبات كاملة �أو ب�شكل
�أو/جزئي؛ و

(c)

exercise any other right or remedy available to us
pursuant to these General Terms and Conditions
including the Schedules or take such other action
as we may, in our absolute discretion, consider
necessary, desirable or expedient.

(ت) ممار�سة �أي حق �أو عالج متوفر لدينا مبوجب هذه ال�رشوط
 �أو اتخاذ �أي فعل �آخر، مبا فيها اجلداول،والأحكام العامة
ح�سبما نعتربه �رضوري ًا �أو مرغوب ًا به �أو مالئم ًا لوحدنا
.ب�شكل مطلق
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 لن يرتتب علينا �أية م�س�ؤولية جتاهك عن �أية خ�سارة �أو5-2-7
مطالبة �أو خ�سارة �أرباح مت تكبدها �أو املعاناة منها نتيجة
لأي ممار�سة من قبلنا لأي حق �أو ت�صحيح متوفر لدينا
، مبا فيها اجلداول،مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة
و�أية عملية �رشاء �أو بيع �أو معاملة �أو فعل �آخر قد يتم اتخاذه
وبناء على �أية �رشوط ح�سبما نحدده
،من قبلنا ب�أي �سعر
ً
.وحدنا ب�شكل مطلق

7.2.5 We shall have no liability whatsoever to you for
any loss or liability or loss of profit or gain incurred
or suffered in consequence of any exercise by us
of any right or remedy available to us pursuant to
these General Terms and Conditions including the
Schedules and any purchase, sale, transaction or
other action may be undertaken by us at such price
and on such terms as we shall, in our absolute
discretion, determine.

 الت�أكيدات والتقارير.8

8. CONFIRMATIONS AND REPORTS

 الت�أكيدات1-8

8.1 Confirmations
8.1.1 Unless provided differently in the applicable
product Schedule, we shall send you Transaction
Confirmations on the same day (or as otherwise
required under the Applicable Regulations) for
any Transactions that we have executed on your
behalf by post, or if you prefer, by electronic
mail to the e-mail address on record for you or
by any other means we agree with you. It is your
responsibility to inform us of any change to your
e-mail address and other contact details, the nonreceipt of a Transaction Confirmation, or whether
any Transaction Confirmations are incorrect before
settlement. Transaction Confirmations shall, in
the absence of manifest error, be conclusive and
binding on you, unless:

، ما مل ين�ص جدول املنتج املطبق على ما يخالف ذلك1-1-8
ف�سرن�سل �إليك ت�أكيدات املعاملة يف نف�س اليوم (�أو ح�سبما
يكون مطلوب ًا خالف لذلك مبوجب القوانني والأنظمة
املعمول بها) عن �أية معامالت قمنا بتنفيذها بالنيابة عنك
 عرب الربيد الإلكرتوين، �أو �إذا كنت تف�ضل،عرب الربيد العادي
�إلى عنوان الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بك �أو عرب �أي و�سائل
 ويكون من م�س�ؤوليتك �إبالغنا ب�أي.�أخرى نتفق عليها معك
تغيري يف عنوان بريدك الإلكرتوين وب�أية تفا�صيل ات�صال
�سواء كانت الت�أكيدات
ً �أخرى �أو بعدم ا�ستالم ت�أكيد املعاملة
 يف، وتكون ت�أكيدات املعاملة.�صحيحة قبل الت�سوية �أم ال
: ما مل، ح�رصية وملزمة عليك،ظل غياب خط�أ بالبيان

(a)

we receive from you objection in writing within two
Business Days of despatching the confirmation to
you; or

(�أ) ن�ستلم منك اعرتا�ض ًا خطي ًا يف غ�ضون يومي عمل من �إر�سال
الت�أكيد �إليك؛ �أو

(b)

we notify you of an error in the Transaction
Confirmation. If we have notified you of any
such error we shall issue a revised Transaction
Confirmation and the revised Transaction
Confirmation shall be conclusive and binding on
you, unless we receive your objection in writing
within two Business Days of despatching the
revised Transaction Confirmation to you.

، و�إذا �أبلغناك ب�أي خط�أ.(ب) نبلغك بخط�أ يف ت�أكيد املعاملة
ف�سن�صدر ت�أكيد بتعديل املعامله و�سيكون ت�أكيد املعاملة
 ما مل ن�ستلم اعرتا�ضك اخلطي يف،املعدل ح�رصي ًا وملزم ًا لك
.غ�ضون يومي عمل من �إر�سال ت�أكيد املعاملة املعدل �إليك

8.1.2 Where applicable, we will ensure that you
receive documents showing ownership of your
investments as soon as practicable after we
receive them. Where a number of documents
relating to a series of Transactions is involved, we
may hold them until the series is complete before
delivering or sending them to you.

 ب�أنك ت�ستلم امل�ستندات التي تظهر، �إذا كان مطبقا، �سنت�أكد2-1-8
 و�إذا.ملكية ا�ستثماراتك يف �أقرب وقت ممكن بعد �أن ن�ستلمها
كان الأمر ي�شتمل على عدد من امل�ستندات املتعلقة ب�سل�سلة
 فقد نقوم باالحتفاظ بها حلني اكتمال،من املعامالت
.�سل�سلة املعلومات قبل ت�سليمها �أو �إر�سالها �إليك
 �إعداد التقارير2-8

8.2 Regulatory Reporting

قد نكون ملزمني مبوجب القوانني والأنظمة املعمول بها بتوفري
 يف هذه احلاالت.معلومات حول بع�ض املعامالت للعامة
توافق وتقر ب�أن جميع حقوق امللكية لهذه املعلومات
مملوكة من قبلنا وتتنازل عن �أي التزام بال�رسية ملحق
.باملعلومات التي نقوم بالإف�صاح عنها

Under Applicable Regulations, we may be obliged to
make information about certain Transactions public.
You agree and acknowledge that any and all proprietary
rights in such Transaction information are owned by us
and you waive any duty of confidentiality attaching to
the information which we reasonably disclose.
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 �أموال العمالء.9

9. CLIENT MONEY

 الأموال املوجودة لدى الأطراف الأخرى1-9

9.1 Money held with third parties

قد نقوم �أي�ض ًا بتمرير الأموال امل�ستلمة منك �إلى طرف �آخر
لالحتفاظ �أو ال�سيطرة عليها من �أجل �إمتام معاملة ما عرب �أو
 ولن نكون م�س�ؤولني عن �أية ت�رصفات �أو عدم.مع ذلك ال�شخ�ص
ت�رصف من قبل �أي طرف �آخر نقوم بتمرير الأموال امل�ستلمة
 ويجوز للطرف الآخر الذي قمنا بتمرير الأموال �إليه.منك �إليه
االحتفاظ بها يف ح�ساب جممع وقد ال يكون ممكن ًا ف�صل هذه
 ويف حال التعر�ض. �أو �أموال الطرف الآخر،الأموال عن �أموالنا
للإفال�س �أو اتخاذ �أية �إجراءات م�شابهة �أخرى ب�ش�أن ذلك الطرف
 ف�سيكون لدينا مطالبة غري م�ضمونة فقط �ضد الطرف الآخر،الآخر
بالنيابة عنك وعن عمالئنا الآخرين و�سنكون معر�ضني خلطورة
�أن تكون الأموال التي ا�ستلمناها من الطرف الآخر غري كافية
للوفاء مبطالباتك ومطالبات جميع العمالء الآخرين مع املطالبات
.املتعلقة باحل�ساب املخت�ص

We may pass money received from you to a third party to
hold or control in order to effect a Transaction through or
with that person. We have no responsibility for any acts
or omissions of any third party to whom we pass money
received from you. The third party to whom we pass
money may hold it in an omnibus account and it may not
be possible to separate such money from our money, or
the third party’s money. In the event of the insolvency
or any other analogous proceedings in relation to that
third party, we will only have an unsecured claim against
the third party on behalf of you and our other clients, and
you will be exposed to the risk that the money received
by us from the third party is insufficient to satisfy the
claims of you and all other clients with claims in respect
of the relevant account.

 احلفظ.10

10. CUSTODY

 خدمات احلفظ1-10

10.1 Custody Services

قد نت�رصف ك�أمني حفظ �أو االتفاق مع �أي كيان مرخ�ص له
ليكون �أمينا للحفظ لأية �أ�صول م�ستلمة منك �أو م�ستلمة و حمتفظ
 يف بع�ض احلاالت ممكن ان تكون.)»بها حل�سابك («�أ�صول احلفظ
خدمات احلفظ مقدمة من طرف �آخر و انت توافق اننا ل�سنا ملزمني
 عندما تكون خدمات احلفظ مقدمة من.بتقدمي خدمات احلفظ
 لن نكون م�سئولني عن هذه اخلدمات،طرف �آخر غري مرتبط بالبنك
.جتاهك

We may act as custodian, or arrange for custodian
services with a duly licensed entity to be provided to
you, for any assets received from you or received and
held for your Account (“Custody Assets”). We may also
not act as custodian or arrange for custodian services
to be provided to you, and you agree that we are under
no obligation to do so. Where custody services are
provided by a third party, we will not be liable to you for
the provision of such services.

 ت�سجيل الأ�صول املحفوظة2-10

10.2 Registration of Custody Assets

قد نقوم بت�سجيل �أو الرتتيب لت�سجيل الأ�صول املحفوظة واالحتفاظ
بها حتت �أي ا�سم م�سموح به مبوجب القوانني والأنظمة املعمول
 ولكن لي�س على �سبيل احل�رص اذا كان،  على وجه اخل�صو�ص.بها
 قد، م�سموحا به طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف الدولة
 نتحكم فيه،يتم ت�سجيل الأ�صول املحفوظة با�سمك (�أو با�سم وكيل
 �أو �أمني حفظ) �أو عندما تتطلب، �أو �رشكة �سم�رسة،�أو مرتبط بالبنك
.با�سم البنك

We may register or arrange the registration of the
Custody Assets in any name permitted by Applicable
Regulations. In particular, but without limitation, where
permitted by Applicable Regulations in the Country, the
Custody Assets may be registered in your name (or in
the name of a nominee company controlled by us or any
of our Affiliates, a recognised or designated investment
exchange or a custodian) or, where required, in the
name of the Bank....

22

 التجميع3-10

10.3 Pooling

�سنقوم بتحديد وت�سجيل واالحتفاظ بجميع الأ�صول املحفوظة
 ويف،ب�شكل منف�صل عن �أية ا�ستثمارات �أو �أ�صول �أخرى لدى البنك
�أي �شكل ميكن فيه حتديد هوية وموقع الأ�صول املحفوظة يف �أي
 ويجوز جتميع �أي جزء من الأ�صول املحفوظة مع ا�ستثمارات.وقت
 وبالتايل،و�أ�صول من نف�س الو�صف لدى العمالء الآخرين يف البنك
لن يكون لديك حق يف �أية م�ستندات ملكية �أو �شهادات حمددة �أو
 ولكنك،دليل ملكية �آخر يثبت امللكية على �أي من هذه اال�ستثمارات
 مع مراعاة �أية قوانني و�أنظمة معمول،ًبد ًال من ذلك �ستكون خموال
 للح�صول على مبلغ اال�ستثمارات من �أي �إ�صدار يكون من نف�س،بها
.الو�صف و بنف�س املبلغ املودع يف ح�سابك

We shall identify, record and hold all Custody
Assets separately from any of the Bank’s own
investments and other assets, and in such a
manner that the identity and location of Custody
Assets can be identified at any time. Any part
of the Custody Assets may be pooled with
investments and assets of the same description of
the Bank’s other clients and accordingly you shall
not have the right to any specific documents of
title or certificates or other evidence of title which
evidence title to any such investments, but will
instead be entitled, subject to any Applicable laws
and Regulations, to an amount of investments of
any issue that is of the same description and in
the same amount credited to your Account.

 الأطراف الأخرى امل�ؤهلة4-10

10.4 Eligible Third Parties
10.4.1 We may hold your Custody Assets with a
custodian, securities depository, clearing or
settlement system, any participant in such a system
or any Associate (each an “Eligible Third Party”)
to provide custody on your behalf provided that
any such person or entity qualifies as a custodian
under Applicable Regulations. We may also
appoint sub-custodians (including sub custodians
overseas). We may use any intermediate brokers
or settlement agents or an Eligible Third Party and
pass money or investments held for your Account
to such broker or settlement agent.

 قد نحتفظ بالأ�صول املحفوظة اخلا�صة بك لدى �أمني1-4-10
حفظ �أو مركز �إيداع �أوراق مالية �أو نظام مقا�صة �أو ت�سوية
�أو �أي طرف م�شارك يف هذا النظام �أو �أية �رشكة مرتبطة (كل
منهم «طرف �آخر م�ؤهل») لتوفري خدمات احلفظ بالنيابة
عنك �رشيطة �أن يكون هذا ال�شخ�ص �أو الكيان م�ؤه ًال ليكون
 وقد.�أمينا للحفظ مبوجب القوانني والأنظمة املعمول بها
نعني �أي�ض ًا وكالء �أمانة فرعيني (مبا يف ذلك �أمناء احلفظ
 وقد ن�ستخدم �أي و�سطاء �أو وكالء.)الفرعيني يف اخلارج
ت�سوية �أو طرف �آخر م�ؤهل ومترير الأموال �أو اال�ستثمارات
التي يتم االحتفاظ بها حل�سابك �إلى هذا الو�سيط �أو وكيل
.الت�سوية

10.4.2 Such assets may be held in a single account
that is identified as belonging to the Bank’s clients
and your entitlement will be identified separately
in books and records held by the Eligible Third
Party. You should note that the broad effect of this
is that in the event of an irreconcilable shortfall
following the default of any Eligible Third Party,
you may share in that shortfall proportionately
with the Bank’s other clients.

 قد يتم االحتفاظ بهذه الأ�صول يف ح�ساب واحد يتم2-4-10
التعرف �إليه على �أنه يخ�ص عمالء البنك و�سيتم حتديد حقك
ب�شكل منف�صل يف �سجالت ودفاتر يحتفظ بها الطرف الآخر
 وينبغي عليك املالحظة ب�أن الت�أثري الوا�سع لهذا.امل�ؤهل
الأمر هو �أنه يف حالة وجود نق�ص غري قابل للت�سوية بعد
 قد ت�شارك يف ذلك النق�ص ب�شكل،عجز �أي طرف �آخر م�ؤهل
.تنا�سبي مع العمالء الآخرين لدى البنك

10.4.3 Where permitted by Applicable Regulations
in the Country, we may arrange for the Custody
Assets to be held overseas or pass money
or Investments held for your account to an
intermediate broker, settlement agent or Eligible
Third Party. In such cases, your money and
Investments will be subject to the laws of that
overseas jurisdiction and your rights relating to
your money and Investments may be different. In
the event of default your money and Investments
may be treated differently.

 اذا كان م�سموحا به طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف3-4-10
 قد نقوم بالرتتيب لالحتفاظ بالأ�صول املحفوظة يف,الدولة
اخلارج �أو مترير الأموال �أو اال�ستثمارات التي يتم االحتفاظ
.بها حل�سابك �إلى و�سيط �أو وكيل ت�سوية �أو طرف �آخر م�ؤهل
 ف�إن �أموالك وا�ستثماراتك �ستكون عر�ضة،ويف هذه احلاالت
للقوانني املطبقة يف االخت�صا�ص الق�ضائي اخلارجي وقد
 ويف حال.تختلف حقوقك املتعلقة ب�أموالك وا�ستثماراتك
. يتم معاملة �أموالك وا�ستثماراتك ب�شكل خمتلف،التعرث
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وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟـﻌـﻮاﺋـﺪ
وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟـﻌـﻮاﺋـﺪ

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟـﻌـﻮاﺋـﺪ

 عند ا�ستالم �أي �إ�شعار �أو م�ستند يتعلق بالأ�صول3-6-10
 ف�إننا �سنقوم ببذل ق�صارى جهودنا املمكنة،املحفوظة
واملعقولة لإر�ساله �إليك �أو التعامل معه ح�سب التوجيهات
.ال�صادرة عنك بني احلني والآخر

10.6.3 We shall on receipt of any notice or
documentation relating to the Custody Assets,
use reasonable efforts to forward the same to
you or deal with the same in accordance with the
directions given by you from time to time.

 ك�شوف احلفظ الآمنة7-10

10.7 Safe Custody Statements

�سنزودك مبعلومات عن ا�ستثماراتك املحفوظة لدينا �أو التى
حتتفظ بها �رشكة معينة بالنيابة عنك من خالل �إر�سال
 وما مل يتم االتفاق على ما يخالف.ك�شوف دورية عنها �إليك
 و�سيتم. ف�سيتم �إر�سال هذه الك�شوف �إليك ب�شكل �سنوي،ذلك
تقييم الأ�صول الظاهرة يف تلك الك�شوف على الأ�سا�س الوارد
.يف تلك الك�شوف

We will provide you with information relating to the
safe custody investments for which we or a Nominee
company hold on your behalf by sending you periodic
custody statements. Unless otherwise agreed, these
will be sent to you annually. Assets shown on those
statements will be valued on the basis set out in those
statements.

 قيمة الأ�صول املحفوظة8-10

10.8 Value of Custody Assets
10.8.1 We shall not be liable in respect of any loss or
damage or diminution or depreciation in the value
of the Custody Assets held by us (whether or not
held in the name of the Bank or a Nominee) that
you suffer due to or arising out of the handling
and/or holding and/or dealing with the Custody
Assets and (or related documents held by us)
unless the loss or damage is a consequence of an
act of negligence, fraud or wilful misconduct on
the part of the Bank and without any limitation to
the foregoing we shall not be liable in respect of
any loss or damage or diminution or deprecation
in value of the Custody Assets or deposited with
or held by or dealt with by our Associates where
their appointment was made in good faith and
without any negligence.

 لن نكون مطالبني عن �أية خ�سارة �أو �رضر �أو نق�صان �أو1-8-10
(�سواء
انخفا�ض يف قيمة الأ�صول املحفوظة التي نحتفظ بها
ً
كان االحتفاظ بها يتم با�سم البنك �أو با�سم ال�رشكة املعينة
�أم ال) تكون قد تكبدتها نتيج ًة �إلى �أو نا�شئة عن التعامل مع
�أو االحتفاظ بالأ�صول املحفوظة و (�أو امل�ستندات ذات/و
ال�صلة التي نحتفظ بها) ما مل تكن هذه اخل�سارة �أو ال�رضر
ناجت ًا عن الإهمال �أو االحتيال �أو �سوء ت�رصف متعمد من
 ف�إننا لن نكون،ً ودون �أي ح�رص مبا ذكر �آنفا،جانب البنك
مطالبني عن �أية خ�سارة �أو �رضر �أو نق�صان �أو انخفا�ض
يف قيمة الأ�صول املحفوظة �أو املودعة لدى �أو التي يتم
االحتفاظ بها �أو التعامل معها من قبل ال�رشكات املرتبطة
.بنا يف حال مت تعيينهم بح�سن نية ودون �أي �إهمال

10.8.2 The Bank shall be under no duty to diversify
investments or assets, nor be under any duty to
preserve the value of the investments or assets
or to see that the value of the investments or
assets or any part or parts thereof is enhanced in
any way, nor shall the Bank be liable for any failure
in that respect whatsoever.

 لن يكون البنك ملزم ًا بتنويع اال�ستثمارات �أو الأ�صول2-8-10
ولن يكون ملزم ًا باملحافظة على قيمة اال�ستثمارات �أو
الأ�صول �أو مراقبة حت�سن قيمة اال�ستثمارات �أو الأ�صول �أو
 ولن يكون البنك م�سئوال،�أي جزء منها يف �أية طريقة كانت
.عن �أي عجز من قبل ذلك اجلانب مهما كان

11. REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND COVENANTS

 الإقــرارات والــ�ضــمــانــات والــتــعــهــدات.11
 الإقرارات وال�ضمانات1-11

11.1 Representations and warranties:
11.1.1 You represent and warrant to us on the date
these General Terms and Conditions including the
Schedules comes into effect and as of the date of
each Transaction that:

 تقر وت�ضمن �إلينا يف تاريخ �رسيان مفعول هذه ال�رشوط1-1-11
والأحكام العامة امل�شتملة على اجلداول وكما يف تاريخ كل
:معاملة بـ

(a)

 عام ًا �أو �أكرب وتتمتع بكامل الأهلية للتعاقد21 (�أ)	�أنك بلغت �سن
ولإبرام هذه ال�رشوط والأحكام العامة؛

you have reached the age of 21 years or over
and have full capacity to enter into these General
Terms and Conditions;
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(b)

you have all necessary authority, powers,
consents, licences and authorisations and have
taken all necessary action to enable you lawfully
to enter into and perform these General Terms
and Conditions and such Transaction;

(ب)	�أنك تتمتع بكافة ال�سلطات وال�صالحيات واملوافقات
والرتاخي�ص والتفوي�ضات ال�رضورية و�أنك اتخذت كافة
الت�رصفات والإجراءات ال�رضورية لتمكينك من الناحية
القانونية من �إبرام و�أداء هذه ال�رشوط والأحكام العامة
وهذه املعاملة؛

(c)

the persons entering into these General Terms
and Conditions and each Transaction on your
behalf have been duly authorised to do so;

(ت)	�أن الأ�شخا�ص املربمة لهذه ال�رشوط والأحكام العامة ولكل
معاملة بالنيابة عنك مفو�ضني ح�سب الأ�صول للقيام بذلك؛

(d)

these General Terms and Conditions, each
Transaction and the obligations created under
them both are binding upon you and enforceable
against you in accordance with their terms and
do not and will not violate the terms of any
regulation, order, charge or agreement by which
you are bound;

(ث)	�أن هذه ال�رشوط والأحكام العامة وكل معاملة وااللتزامات
النا�شئة مبوجبهم ملزم ًة لك وقابلة للتطبيق �ضدك وفق ًا
ل�رشوطها وال ولن تخالف �رشوط �أية قوانني �أو �أنظمة �أو
اتفاقية �أنت ملزم بها؛

(e)

you act as principal and sole beneficial owner
(but not as trustee or agent) in entering into
these General Terms and Conditions and each
Transaction;

)(ج)	�أن تت�رصف كمالك و م�ستفيد وحيد (ولي�س ك�أمني �أو وكيل
يف التوقيع على هذه ال�رشوط والأحكام العامة وعلى كل
معاملة؛

(f)

any information which you provide or have provided
to us in respect of your financial position, domicile
or other matters is accurate and not misleading in
any material respect;

(ح)	�أن �أية معلومات تقدمها �أو قدمتها �إلينا ب�ش�أن و�ضعك املايل
�أو مكان �إقامتك �أو امل�سائل الأخرى �صحيحة ودقيقة ولي�ست
م�ضللة يف �أي جانب جوهري؛

(g)

you are not a US person or acting for the account
of such US person and you are not located in the
US;

(خ)	�أنك ل�ست �شخ�ص ًا �أمريكي ًا �أو تت�رصف حل�ساب �شخ�ص �أمريكي
ول�ست مقيم ًا يف الواليات املتحدة؛

(h)

you are willing and financially able to sustain a
total loss of funds resulting from any Transaction;
and

(د)	�أنك ترغب وقادر من الناحية املالية على حتمل خ�سارة
كامل الأموال نتيج ًة لأية معاملة؛ و

(i)

there is no actual or pending litigation or
arbitration before any court or arbitral body of
any type (including without limitation bankruptcy,
fraud or employment matters) to the best of your
knowledge and belief entered against you on or
before the date of undertaking any Transaction.

(ذ) ال توجد �أية دعوى �أو �إجراءات حتكيمية فعلية �أو معلقة ينظر
فيها �أمام �أية حمكمة �أو هيئة ق�ضائية من �أي نوع (مبا يف
 الإفال�س �أو االحتيال،ذلك على �سبيل املثال ولي�س احل�رص
 مقدمة �ضدك يف �أو، �أو ق�ضايا توظيف) ح�سب معلوماتك
.قبل تاريخ �إبرام �أية معاملة
 تعهداتك للبنك2-11

11.2 Your promises to the Bank

: تتعهد للبنك بـ1-2-11

11.2.1 You promise the Bank that:
(a)

you will at all times obtain and comply, and do
all that is necessary to maintain in full force and
effect, all authority, powers, consents, licences
and authorisations referred to in this Clause;

(�أ)	�أنك �ستح�صل وتلتزم يف جميع الأوقات و�ستقوم بكل ما
هو �رضوري للإبقاء على �رسيان املفعول والنفاذ على
كافة ال�سلطات وال�صالحيات واملوافقات والرتاخي�ص
والتفوي�ضات امل�شار �إليها يف هذه املادة؛

(b)

you will use all reasonable steps to comply with all
Applicable Regulations in relation to these General
Terms and Conditions and any Transaction, so far
as they are applicable to you or the Bank; and

(ب)	�أنك �ستقوم بكافة اخلطوات املعقولة واملنطقية لاللتزام
بكافة القوانني والأنظمة املعمول بها بخ�صو�ص هذه
ال�رشوط والأحكام و�أية معاملة �إلى احلد الذي يكون مالئم ًا
للتطبيق بالن�سبة �إليك وللبنك؛ و
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(c)

 ب�أية معلومات قد نطلبها ب�شكل، عند الطلب،(ت)	�أنك �ستزودنا
منطقي ومعقول لإثبات امل�سائل امل�شار �إليها يف هذه املادة
.�أو لاللتزام ب�أية قوانني و�أنظمة معمول بها

upon demand, you will provide us with such
information as we may reasonably require to
evidence the matters referred to in this Clause or
to comply with any Applicable Regulations.

 اال�ستثناءات واحلدود.12

12. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

 ا�ستثناء عام1-12

12.1 General Exclusion

لن يكون البنك �أو مزودي اخلدمات �أو مدرائهم �أو م�س�ؤوليهم �أو
موظفيهم �أو وكالئهم («الأ�شخا�ص الرئي�سيني») مطالبني عن �أية
�سواء كانت نا�شئة عن
،خ�سائر �أو �أ�رضار �أو تكاليف �أو نفقات
ً
و�سواء
،الإهمال �أو انتهاك العقد �أو �سوء التمثيل �أو خالف ًا لذلك
ً
 مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة, العميل, حتملتها �أو تكبدتها
)(مبا يف ذلك �أية معاملة �أو �إذا رف�ض البنك �إبرام معاملة مقرتحة
ما مل تكن هذه اخل�سارة نتيج ًة متوقعة ب�شكل منطقي �أو نا�شئة
.ب�شكل مبا�رش عن الإهمال الفادح �أو الإخالل املتعمد �أو االحتيال
 يف، ولن يكون البنك �أو مزودي اخلدمات �أو الأ�شخا�ص الرئي�سيني
 مطالبني عن �أية خ�سائر تكون قد تكبدتها �أو،�أي حال من الأحوال
تكبدها �أي طرف �آخر ب�سبب (�أ) �أي �رضر غري مبا�رش �أو خا�ص �أو
تابع �أو (ب) خ�سارة الأرباح �أو (ج) ت�شويه ال�سمعة �أو (د) خ�سارة
الفر�ص التجارية النا�شئة عن �أو بخ�صو�ص هذه ال�رشوط والأحكام
�سواء النا�شئة عن الإهمال �أو انتهاك العقد �أو �سوء التمثيل
ً العامة
 ولن يحد �أي �شيء يف هذه ال�رشوط والأحكام العامة.�أو خالف ذلك
من م�س�ؤولية البنك �أو مزودي اخلدمات �أو الأ�شخا�ص الرئي�سيني
لديهم ب�سبب وفاة �أو �إ�صابة �شخ�صية نتيجة �إلى �إعمالهم �أو �أية
.م�س�ؤولية ال ميكن ا�ستثناءها �أو احلد منها ح�سب القانون

Neither the Bank, Service Providers, nor its or their
directors, officers, employees, or agents (“Key
People”) shall be liable for any losses, damages, costs
or expenses, whether arising out of negligence, breach
of contract, misrepresentation or otherwise, incurred
or suffered by you, the Customer under these General
Terms and Conditions (including any Transaction or
where the Bank has declined to enter into a proposed
Transaction) unless such loss is a reasonably foreseeable
consequence or arises directly from our or their
respective gross negligence, willful default or fraud.
In no circumstance, shall the Bank, Service Providers,
or their Key People have liability for losses suffered
by you or any third party for any (a) indirect, special
or consequential damage, (b) loss of profits, (c) loss
of goodwill or (d) loss of business opportunity arising
under or in connection with these General Terms and
Conditions, whether arising out of negligence, breach
of contract, misrepresentation or otherwise. Nothing
in these General Terms and Conditions will limit the
liability of the Bank, Service Providers or of its or their
Key People for death or personal injury resulting from
their respective negligence or for any liability which
cannot be lawfully excluded or limited.

 املخالفات ال�رضيبية2-12

12.2 Tax implications

 لن نقبل �أي مطالبة عن �أية خمالفة �رضيبية يف �أية،بدون ادنى حد
. وال نقوم بتوفري م�شورة �رضيبية.معاملة مهما كانت

Without limitation, we do not accept liability for any
adverse tax implications of any Transaction whatsoever.
We do not provide tax advice.

 التغيريات يف ظروف ال�سوق3-12

12.3 Changes to the market conditions

بدون ادنى حد لن نقبل �أية مطالبة ناجتة عن �أي ت�أخري �أو تغيري
.يف ظروف ال�سوق قبل تنفيذ املعاملة

Without limitation, we do not accept any liability by
reason of any delay or change in market conditions
before a Transaction is implemented.
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 حدود امل�س�ؤولية4-12

12.4 Limitation of Liability

لن يكون البنك �أو مزودي اخلدمات �أو موظفيهم الرئي�سيني
م�سئولني عن عدم �أداء جزئي �أو عدم �أداء اللتزاماتهم مبوجب
هذه ال�رشوط والأحكام العامة نتيج ًة لأي �سبب خارج عن نطاق
 على �سبيل، مبا يف ذلك،�سيطرتهم املعقولة �أو نتيجة للقوة القاهرة
 �أي تعطل �أو ت�أخري �أو عدم ت�رصف �أو عجز يف،املثال ولي�س احل�رص
ت�سهيالت النقل �أو االت�صال �أو احلا�سوب االيل �أو الإ�رضاب العمايل
�أو العمل الإرهابي �أو الق�ضاء والقدر �أو القوانني والأنظمة ال�صادرة
عن �أية هيئات �أو �سلطات حكومية �أو وطنية عليا �أو الف�شل ب�سبب
 وكيل �أو موكل لدى الأمني لدينا �أو الأمني،�أي و�سيط �أو وكيل
الفرعي �أو متعامل �أو متبادل �أو م�شغل لنظام تداول �أو قيمة �سوقية
.�أو مركز مقا�صة �أو م�ؤ�س�سة لأي �سبب مهما كان لأداء التزاماتهم

The Bank, Service Providers and its or their Key
People shall not be liable to you for any partial or nonperformance of their respective obligations hereunder
by reason of any cause beyond their reasonable control
or force majeure events, including without limitation any
breakdown, delay, malfunction or failure of transmission,
communication or computer facilities, industrial action,
act of terrorism, act of God, acts and regulations of any
governmental or supra national bodies or authorities or
the failure by the relevant intermediate broker or agent,
agent or principal of our custodian, sub- custodian,
dealer, exchange, or the trading platform operator,
market value, clearing house or regulatory or selfregulatory organisation, for any reason, to perform its
obligations.

 التعوي�ض5-12

12.5 Indemnity
12.5.1 You shall indemnify the Bank, Service Providers
and its or their Key People on demand against
all liabilities which arise directly or indirectly as a
result of:

 تلتزم بتعوي�ض البنك ومزودي اخلدمات والأ�شخا�ص1-5-12
الرئي�سيني لديهم عند الطلب �ضد جميع امل�سئوليات النا�شئة
:ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش عن

(a)

the Bank, its Associates, or Service Providers
acting upon instructions which the Bank or
Service Providers believes, in good faith, to have
been received from you;

(�أ) البنك �أو �رشكاته املرتبطة �أو مزودي اخلدمات الذين
بناء على التعليمات التي يعتقد البنك �أو مزودي
ً يت�رصفون
 ب�أنه مت ا�ستالمها منك؛، بح�سن نية،اخلدمات

(b)

any breach by you of any provision hereof or
any default or failure in the performance of your
obligations in relation to transactions settled by
the Bank or its Associates, or Service Providers;

(ب)	�أي �إخالل من قبلك لأي من هذه ال�رشوط والأحكام العامة
�أو �أي �إخالل �أو ف�شل يف �أداء التزاماتك املتعلقة باملعامالت
التي قام البنك بت�سويتها �أو �رشكائه �أو مزودي اخلدمات؛

(c)

any of your negligence, fraud or wilful default;

(d)

any representation or warranty given by you being
untrue or misleading in any respect; and

(ث)	�أي �ضمان مقدم من جانبك يكون غري �صحيح �أو م�ضلل ب�أي
طريقة ما ؛ و

(e)

any claim against or liability resulting from any
defect in title or any fraud or forgery in relation
to any of your assets (or instrument of transfer)
delivered to us.

(ج)	�أية دعوى مقابلة �أو م�سئولية ناجتة عن �أي عيب يف ملكية �أو
)�أي احتيال �أو تزوير بخ�صو�ص �أية �أ�صول (�أو م�ستند تنازل
.م�سلم �إلينا

(ت)	�أي �إهمال �أو احتيال �أو �إخالل متعمد؛
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13. GENERAL

 عام.13

13.1 Termination

 الإنهاء1-13

13.1.1 You or we may terminate this area of our
relationship and our authority to act on your behalf
at any time without penalty. Notice of termination
must be given in writing and will take immediate
effect without the need to serve a legal notice,
obtain a court judgment or an arbitral award or
undertake any further procedures. If there are
two or more of you, we can give written notice to
any one of you and such notice shall be effective
as if written notice had been served by us on each
of you.

 يجوز لك �أو لنا �إنهاء هذا اجلزء من عالقتنا امل�رصفية1-1-13
وتفوي�ضنا للت�رصف بالنيابة عنك يف �أي وقت دون فر�ض
 وينبغي تقدمي �إ�شعار الإنهاء خطي ًا وي�رسي مفعوله.غرامة
على الفور ودون احلاجة �إلى تقدمي �إنذار قانوين �إ�ضايف
�أو احل�صول على حكم من املحكمة �أو قرار حتكيمي �أو
، ويف حال كنتم اثنني �أو �أكرث.القيام ب�أي �إجراءات �إ�ضافية
فب�إمكاننا تقدمي �إ�شعار خطي لأي واحد منكم و�سيكون هذا
الإ�شعار �ساري املفعول كما لو مت تقدميه من قبلنا �إلى كل
.واحد منكم

13.1.2 Termination shall be without prejudice to the
completion of any outstanding Transactions and
the collection of any outstanding charges, fees
or commissions. Termination will not affect any
products or services already in place; separate
instructions must be given if you wish to terminate
these.

 يكون الإنهاء دون الإخالل ب�إمتام �أية معامالت م�ستحقة2-1-13
 ولن ي�رسي مفعول.وحت�صيل �أية ر�سوم �أو عموالت م�ستحقة
الإنهاء على �أية منتجات �أو خدمات مت تقدميها حيث ينبغي
تقدمي تعليمات منف�صلة يف حال كنت ترغب يف �إنهاء هذه
.املنتجات �أو اخلدمات
 التعديالت2-13

13.2 Amendments

 ويف حاله قيام.يحق للبنك تعديل هذه ال�رشوط والأحكام العامة
البنك ب�إجراء �أي تغيريات جوهرية على هذه ال�رشوط والأحكام
 فيتعني على البنك تقدمي �إخطار كتابي م�سبق �إليك خالل،العامة
 يوم ًا (والتي قد تت�ضمن ا�ستخدام الو�سائل30 فرتة ال تقل عن
الإلكرتونية) ما مل يكن مطلوب ًا خالف ًا لذلك مبوجب القوانني
) التاريخ1(  وي�رسي مفعول هذه التعديالت يف.والأنظمة املطبقة
) تاريخ الدخول يف معامله �أخري2( املحدد يف االخطار الكتابي �أو
 و�سيتم اعتبار،ً(بعد �إمتام منوذج طلب املعاملة) �أيهما يكون �أوال
هذه التعديالت �سارية املفعول بغ�ض النظر عن عدم توقيع ن�سخة
 و�سيتم.�إ�ضافية من ال�رشوط والأحكام العامة املعدلة من قبلك
. البنك، وبيننا،االتفاق على التعديالت الأخرى ب�شكل خطي بينك
 لن ي�ؤثر �أي تعديل على �أي �أمر جاري، وبخالف ما مت االتفاق عليه
�أو معاملة قيد التنفيذ �أو �أية حقوق �أو التزامات قانونية ن�ش�أت يف
.وقت �سابق

The Bank has the right to amend the terms of these
General Terms and Conditions. If the Bank makes any
material change to these General Terms and Conditions,
the Bank will give at least 30 days written notice to you
(which may include using electronic means) unless
otherwise required by Applicable Regulation. Such
amendments will become effective on the earlier of (i)
the date specified in the notice or (ii) the date you commit
yourself to a further Transaction (after completing a
Transaction application form), and such amendments
will be deemed effective notwithstanding that a further
copy of the amended General Terms and Conditions will
not be signed by you. Any other amendments must be
agreed in writing between you, the Customer and us,
the Bank. Unless otherwise agreed, an amendment
will not affect any outstanding order or Transaction or
any legal rights or obligations which may already have
arisen.

 ا�ستمرارية ال�رشوط3-13

13.3 Surviving Terms

ت�ستمر احلقوق وااللتزامات واملعامالت اجلارية �سارية حتى بعد
�إنهاء هذه ال�رشوط والأحكام العامة وتبقى حمكومة بالن�صو�ص
واملواد اخلا�صة املتفق عليها بينك وبيننا و املتعلقة بهذه
.املعامالت حلني الوفاء بكافة االلتزامات

Outstanding rights and obligations and Transactions
shall survive the termination of these General Terms
and Conditions, and shall continue to be governed by its
provisions and the particular clauses agreed between
you and us in relation to such Transactions until all
obligations have been fully performed.
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 الإ�شعارات4-13

13.4 Notices

�سيتم تقدمي كافة الإ�شعارات والتعليمات واملرا�سالت الأخرى
الواجب تقدميها من قبل البنك مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام
 �إلى العنوان، ما مل يتم االتفاق على ما يخالف ذلك،العامة
 يجب ار�سال كافة، وعلى نحو مماثل.الذي قدمته �إلى البنك
الإ�شعارات والتعليمات واملرا�سالت الأخرى الواجب تقدميها من
قبلك مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة �إلى العنوان املدرج
 وينبغي عليك �إبالغنا ب�أي.يف ال�رشوط اخلا�صة بالدولة املطبقة
تغيري يف �أية معلومات متعلقة بك لدينا (مبا يف ذلك ا�سمك ورقم
 كما �أن عدم القيام بتحديث.هاتفك وعنوانك) مبوجب هذه املادة
املعلومات قد ينتج عنه �إيقاف البنك للخدمات وقد ينتج عنه
.نتائج م�رضة با�ستثماراتك

Unless otherwise agreed, all notices, instructions and
other communications to be given by the Bank under
these General Terms and Conditions shall be given to
the address provided by you to the Bank (which may
include using electronic means). Likewise, all notices,
instructions and other communications to be given by
you under these General Terms and Conditions shall be
given to the address as listed in the applicable Country
Conditions. You will notify us of any change in any
information we hold about you (including your name,
telephone number and address) in accordance with this
Clause. Failure to keep your information up to date may
cause the Bank to suspend services and this may result
in a detrimental outcome for your investments.

 �سجالت البنك5-13

13.5 The Bank’s records

تكون �سجالت البنك دلي ًال على تعامالتك معنا بخ�صو�ص خدماتنا
 قد يحتفظ �أي طرف �آخر مقدم.ما مل يظهر بو�ضوح ب�أنها خاطئة
خلدمات الت�أمني التي قمت ب�رشاء منتج منه بامل�ستندات املتعلقة
 ولن. ولن نحتفظ بن�سخة من م�ستندات ذلك املنتج.بذلك املنتج
يكون من حقك االعرتا�ض على تقدمي �سجالت البنك كدليل يف �أية
�إجراءات قانونية بحجة �أن هذه ال�سجالت غري �أ�صلية �أو غري كتابية
 كما لن تعتمد علينا.�أو �أنها م�ستندات �صادرة عن احلا�سوب االيل
�أي�ض ًا يف االلتزام بواجبك يف حفظ ال�سجالت ورغم ذلك قد يتم
.بناء على تقديرنا الكامل
ً توفري ال�سجالت �إليك عند الطلب

The Bank’s records, unless manifestly shown to be
wrong, will be evidence of your dealings with us in
connection with our services. Any third party insurance
provider from whom you purchase a product may retain
the documents relating to such product. We will not
retain a copy of such product related documents. You
will not object to the admission of the Bank’s records as
evidence in any legal proceedings because such records
are not originals, are not in writing or are documents
produced by a computer. You will not rely on us to
comply with your record keeping obligations, although
records may be made available to you on request at our
absolute discretion.

 �سجالت العميل6-13

13.6 Customer’s records

توافق على احلفاظ على �سجالت مالئمة ودقيقة مبوجب القوانني
والأنظمة املعمول بها لإثبات طبيعة الطلبات امل�سلمة والفرتة
.الزمنية التي مت فيها ت�سليم هذه الطلبات

You agree to keep adequate records in accordance with
Applicable Regulations to demonstrate the nature of
orders submitted and the time at which such orders are
submitted.

 �إجراءات تقدمي ال�شكوى7-13

13.7 Complaints procedure
Should you have cause to complain about any aspect of
the services provided by the Bank, in the first instance,
please contact your relationship manager (or Financial
Planning Manager – as applicable). We have a formal
complaints handling process and you can be assured
any complaint will be handled professionally and your
concerns thoroughly investigated. An Acknowledgement
and Initial response will be provided in writing within
10 Business Days, unless expressly agreed by you
otherwise. If your complaint is not satisfactorily resolved
through your Relationship Manager/Financial planning
Manager, please write to:

�إذا كان لديك �سبب لتقدمي �شكوى حول �أي جانب من جوانب
 االت�صال مبدير، يف املقام الأول، فريجى،اخلدمات املقدمة
.)ح�سبما هو مطبق- عالقاتك امل�رصفية (�أو مدير التخطيط املايل
فلدينا �إجراءات ر�سمية للتعامل مع ال�شكاوى حيث ميكنك
االطمئنان �إلى التعامل مع �أية �شكوى ب�شكل احرتايف ومهني
 و�سيتم.والنظر يف ال�شكوك التي ت�ساورك وامل�سائل التي تقلقلك
10 تزويدك با�شعار ا�ستالم ال�شكوى ورد �أويل خطي يف غ�ضون
 ويف. ما مل يتم املوافقة على خالف ذلك خطي ًا من قبلك،�أيام عمل
حال مت ت�سوية �شكواك ب�شكل غري مر�ضي من خالل مدير العالقات
: فريجى مرا�سلة، مدير التخطيط املايل اخلا�ص بك/امل�رصفية

Retail Banking and Wealth Management , HSBC Bank
Egypt, 306 Corniche El Nil Maadi, Cairo, Egypt. P.O Box
124 Maadi.
Telephone ( 19007 )

306 ، م�رصHSBC  بنك،�إدارة التجزئة امل�رصفية و �إدارة الرثوات
. املعادي124 :ب. �ص، م�رص، القاهرة، املعادي،كورني�ش النيل
) 19007 ( هاتف
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 ت�ضارب امل�صالح8-13

13.8 Conflicts of Interest
13.8.1 We are part of a global organisation which
provides a wide range of financial services. As
such, we, or an Associate, may from time to time
have interests which conflict with our clients’
interests or with the duties that we owe to our
clients. These include conflicts arising between
the Bank, our Associates and employees on
the one hand and the interests of our clients
on the other and also conflicts between clients
themselves.

 باعتبارنا جزء من م�ؤ�س�سة عاملية توفر نطاق ًا وا�سع ًا1-8-13
 قد، �أو ال�رشكات املرتبطة بنا، ف�إننا.من اخلدمات املالية
يكون لدينا م�صالح بني احلني والآخر تت�ضارب مع م�صالح
.عمالئنا �أو مع املهام الواجب علينا ت�أديتها �إلى عمالئنا
،وت�شتمل هذه امل�صالح على الت�ضاربات النا�شئة بني البنك
�أو �رشكائنا وموظفينا من جانب وم�صالح عمالئنا من
.اجلانب الآخر و�أي�ض ًا الت�ضاربات بني العمالء �أنف�سهم

13.8.2 We have established procedures which are
designed to identify and manage such conflicts.
These include organisational and administrative
arrangements to safeguard the interests of our
clients. A key element of this policy is that persons
engaged in different business activities involving a
conflict of interest must carry on those activities
independently of one another.

 لقد و�ضعنا �إجراءات مت ت�صميمها لتحديد هذه الت�ضاربات2-8-13
 وت�شتمل هذه الإجراءات على ترتيبات.والتعامل معها
 ويكون العن�رص.تنظيمية و�إدارية حلماية م�صالح عمالئنا
اال�سا�سي يف هذه ال�سيا�سة يف �أنه ينبغي على الأ�شخا�ص
الذين يزاولون �أن�شطة جتارية خمتلفة وامل�شرتكني يف
ت�ضارب م�صالح �أن يزاولوا تلك الأن�شطة ب�شكل م�ستقل عن
.بع�ضهم الآخر

13.8.3 Where necessary, we maintain arrangements
which restrict the flow of information to certain
employees in order to protect our clients’
interests and to prevent improper access to client
information.

 �سنبقي على الرتتيبات التي متنع، يف حاالت ال�رضورة3-8-13
نقل املعلومات �إلى بع�ض موظفني من �أجل حماية م�صالح
.عمالئنا ومنع الو�صول غري املالئم ملعلومات العميل

13.8.4 We may also deal as principal for our own
account and may be matching transactions with
another client. procedures are in place in order to
protect your interest in this instance.

 كما �أننا قد نتعامل �أي�ض ًا ب�صفتنا امل�س�ؤول الرئي�سي4-8-13
.حل�سابنا اخلا�ص وقد نطابق املعامالت مع عميل �آخر
وهناك اجراءات معمول بها لتلك احلاالت تهدف الى حماية
.م�صلحتك

13.8.5 In some cases, our procedures and controls
may not be sufficient to ensure that a potential
conflict of interest does not damage your interests.
In these circumstances, we will consider it
appropriate to disclose the potential conflict to
you and obtain your formal consent to proceed.
However, we reserve the right to decline to act
in any circumstance where we consider there is
residual risk of damage to the interests of any of
our clients including your interests.

 قد ال تكون �إجراءاتنا و�ضوابطنا، يف بع�ض احلاالت5-8-13
ًكافية للت�أكد من عدم �إحلاق ت�ضارب امل�صالح �رضرا
 ف�سنعترب ب�أنه من، ويف ظل هذه الظروف.حمتم ًال مب�صاحلك
املالئم الإف�صاح لك عن الت�ضارب املحتمل واحل�صول على
 �إال �أننا نحتفظ.موافقتك الر�سمية للم�ضي قدم ًا يف معاجلته
بحق رف�ض الت�رصف يف �أية حالة قد نري �أن فيها خطورة
حمتملة قد تلحق مب�صالح �أي عميل من عمالئنا الآخرين
.مبا يف ذلك م�صاحلك
 التفوي�ض للغري9-13

13.9 Delegation

توافق على �أنه يجوز لنا تفوي�ض �أي وظيفة �أو م�س�ؤولية من وظائفنا
�أو م�س�ؤولياتنا مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة واجلداول
 �رشيطة �أن نقوم قبل التفوي�ض بالت�أكد،امللحقة بها لأي �شخ�ص
.ب�أن هذا ال�شخ�ص م�ؤهل لتويل هذه الوظائف �أو امل�س�ؤوليات

You agree that we may delegate any of our functions
or responsibilities under these General Terms and
Conditions including the Schedules to any person,
provided that before we do so we satisfy ourselves that
such a person is competent to carry out those functions
and responsibilities.
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 القانون احلاكم واالخت�صا�ص الق�ضائي.14

14. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

 القانون احلاكم واالخت�صا�ص الق�ضائي1-14

14.1 Governing law and jurisdiction

ما مل يذكر خالف ُا لذلك يف و�صف املنتج املخت�ص �أو اجلدول
 ف�إن هذه ال�رشوط والأحكام العامة وكافة االلتزامات،اخلا�ص به
غري التعاقدية وامل�سائل الأخرى النا�شئة عنها �أو املتعلقة بها
تحٌ كم و ٌتف�رس مبوجب القانون املخت�ص يف ال�رشوط اخلا�صة
.بالدولة املطبقة

Unless otherwise provided for in the relevant product
Description or Schedule, these General Terms and
Conditions and all non-contractual obligations and other
matters arising from it or in connection with it shall be
governed and construed in accordance with the law
designated in the relevant Country Conditions.

 التنازل عن احل�صانة واملوافقة على التنفيذ2-14

14.2 Waiver of immunity and consent to enforcement

تتنازل ب�شكل غري قابل للإلغاء �إلى احلد الكامل امل�سموح به
مبوجب القوانني والأنظمة املطبقة بالن�سبة لنف�سك وعوائدك
)و�أ�صولك (بغ�ض النظر عن ا�ستخدامها �أو اال�ستخدام املزعوم
عن كامل احل�صانة على �أ�سا�س ال�سيادة �أو الأ�سا�سات الأخرى
) االخت�صا�ص الق�ضائي لأية2() التقا�ضي و1( ابتداء من
امل�شابهة
ً
) الإعفاء من خالل انذار ق�ضائي باالمتناع عن عمل3(حماكم و
) احلجز التحفظي4(�أو طلب لأداء حمدد �أو ال�سرتداد املمتلكات و
) تنفيذ �أو فر�ض5((�سواء قبل �أو بعد �صدور احلكم) و
على الأ�صول
ً
 يحق، خالف ًا لذلك،�أي حكم قد تكون �أنت �أو عوائدك �أو �أ�صولك
لك به يف �أية �إجراءات ق�ضائية يف حماكم ذات �أي اخت�صا�ص
 وتوافق ب�شكل غري قابل للإلغاء ب�أنك لن تطالب ب�أية.ق�ضائي
 توافق ب�شكل عام على ان اي.ح�صانة يف �أية �إجراءات ق�ضائية
اجراءات بخ�صو�ص منح اي حماية او ا�صدار اي اخطار مت�صل
بتلك االجراءات القانونية ومنها على �سبيل املثال ولي�س احل�رص
 تطبيق او تنفيذ �ضد اي ممتلكات مهما كانت (بغ�ض النظر،فعل
عن ا�ستخدامها �أو اال�ستخدام املزعوم لها) �أي طلب �أو حكم قد يتم
.�إ�صداره �أو تقدميه يف هذه الإجراءات الق�ضائية

You irrevocably waive to the fullest extent permitted by
Applicable Regulation, with respect to yourself and your
revenue and assets (irrespective of their use or intended
use) all immunity on the grounds of sovereignty or
other similar grounds from (i) suit, (ii) jurisdiction of any
courts, (iii) relief by way of injunction, order for specific
performance or for recovery of property, (iv) attachment
of assets (whether before or after judgment) and (v)
execution or enforcement of any judgment to which you
or your revenues or assets might otherwise be entitled
in any Proceedings in the courts of any jurisdiction and
irrevocably agree that you will not claim any immunity
in any Proceedings. You consent generally in respect of
any Proceedings to the giving of any relief or the issue
of any process in connection with such Proceedings,
including, without limitation, the making, enforcement or
execution against any property whatsoever (irrespective
of its use or intended use) of any order or judgment
which may be made or given in such Proceedings.

 التف�سري.15

15. INTERPRETATION

: يف هذه ال�رشوط والأحكام العامة1-15

15.1 In these General Terms and Conditions:
(a)

“Account(s)” means account(s) operated by the
Bank (or by any Service Providers appointed by
the Bank pursuant to these General Terms and
Conditions including the Schedules) and held in
your name;

(b)

“Applicable Regulations” means:

(�أ) «ح�ساب (ح�سابات)» تعني احل�ساب (احل�سابات) التي تدار
من البنك (�أو �أي مزود من مزودي اخلدمات الذي عينهم
البنك مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة مبا يف ذلك
اجلداول) وامل�سجلة با�سمك؛
:(ب) «القوانني والأنظمة املعمول بها» تعني

i. the rules and regulations of a relevant regulatory
authority; and

)القوانني والأنظمة املطبقة لدى �أي �سلطة تنظيمية خمت�صة ؛ و1(

ii. all other applicable laws, rules, procedures,
guidance and regulations (including, without
limitation, accounting rules and anti-money
laundering/sanctions legislation);

) كافة القوانني والإجراءات والتوجيهات والأنظمة الأخرى2(
، على �سبيل املثال ولي�س احل�رص،املطبقة (مبا يف ذلك
/القوانني املحا�سبية وقوانني مكافحة غ�سيل الأموال
العقوبات الت�رشيعية املفرو�ضة)؛
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ﻋـﺎﺋـﺪ

“Service Provider(s)” means a third party service
provider appointed by the Bank to provide any
or all of the services pursuant to these General
Terms and Conditions (including the Schedules);

(ز) «اجلهة (اجلهات) املزودة للخدمات» يعني �أي طرف �آخر
مزود للخدمات معني من قبل البنك لتوفري �أي من �أو جميع
اخلدمات مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام العامة (مبا يف
ذلك اجلداول)؛

“Transaction” means any transaction subject to
these General Terms and Conditions, and includes
any transaction which we both agree, in any
specific product Description or otherwise, shall
be a Transaction; and
(m) “US Person” as such term is defined in Regulation
“S” of the US Securities Act of 1933, as amended
or otherwise a citizen or resident of the US as
understood by the code, laws or rules of the Inland
Revenue Service of the US or any successor
organisation from time to time in force.

(�س) «املعاملة» تعني �أية معاملة تخ�ضع لهذه ال�رشوط والأحكام
العامة وتت�ضمن �أية معاملة نتفق عليها مع ًا يف �أي و�صف
منتج حمدد �أو خالف ذلك؛ و

(k)

(l)

»منS« (�ش) «�شخ�ص �أمريكي» يعرف هذا امل�صطلح يف الالئحة
 وعلى النحو1933 قانون الأوراق املالية الأمريكي لعام
 �أي مواطن، �أو خالف ًا لذلك،الذي طر أ� عليه من تعديالت
�أو مقيم يف الواليات املتحدة على النحو املفهوم مبوجب
قوانني �أو �أنظمة دائرة ال�رضائب يف الواليات املتحدة �أو �أية
.م�ؤ�س�سة تابعة لها بني احلني والآخر

 التوقيع على االتفاقية.16

16. SIGNATURE OF AGREEMENT

عند التوقيع على هذه ال�رشوط والأحكام العامة ف�إنك تقر ب�أنك
قد قر�أت بعناية كل �رشط وحكم من ال�رشوط والأحكام الواردة يف
هذه االتفاقية وتوافق على وتفهم التزاماتك الواردة فيها وتوافق
.مبوجبه على االلتزام بها من الناحية القانونية

In signing and initialing these General Terms and
Conditions, you acknowledge that you have carefully
read each of the terms and conditions comprising
the Agreement, you agree to and understand your
obligations contained herein and hereby agree to be
legally bound thereby.
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SCHEDULE 1

1 الـــــجــــدول

RISK DISCLOSURES

الإف�صاح عن املخاطر

 املخاطر.1

1. RISKS

The price or value of an investment will depend
on fluctuations in the financial markets outside of
anyone’s control. Past performance is no indicator
of future performance.

ت�أثر �سعر �أو قيمة �أي ا�ستثمار على التقلبات احلا�صلة يف الأ�سواق
ً وال يعترب الأداء ال�سابق م�ؤ�رشا.املالية اخلارجة عن نطاق التحكم
.على الأداء امل�ستقبلي

The nature and extent of investment risks varies
between countries and from investment to
investment. These investment risks will vary with,
amongst other things, the type of investment
being made, including how the financial products
have been created or their terms drafted, the
needs and objectives of particular investors, the
manner in which a particular investment is made
or offered, sold or traded, the location or domicile
of the issuer, the diversification or concentration
in a portfolio (e.g. the amount invested in any
one currency, security, country or issuer), the
complexity of the transaction and the use of
leverage.

تتفاوت طبيعة ومدى خماطر اال�ستثمار بني الدول ومن ا�ستثمار
 وتتفاوت خماطر اال�ستثمار ح�سب نوع اال�ستثمار الذي.�إلى �آخر
 مبا يف ذلك كيفية �إن�شاء املنتجات املالية �أو �إعداد،يتم القيام به
 الطريقة التي، احتياجات وغايات م�ستثمرين حمددين،�رشوطها
 مكان،يقدم �أو يعر�ض فيها ا�ستثمار حمدد �أو يباع �أو يتاجر فيه
 الت�شكيلة �أو الرتكيز يف حمفظة (على �سبيل املثال،�أو مقر امل�صدر
،)املبلغ امل�ستثمر يف �أية عملة �أو ورقة مالية �أو دولة �أو م�صدر
.درجة تعقيد املعاملة وا�ستخدام الكفاءة املالية

The risk types set out below could have an impact
on each type of investment:

قد يكون لأنواع املخاطر الواردة �أدناه ت�أثرياً على كل نوع من
:�أنواع اال�ستثمار
 خماطر ال�سيولة1-1

1.1 Liquidity

تت�أثر �سيولة الأداة املالية بالعر�ض والطلب على تلك الأداة
 ت�شتمل على،املالية و�أي�ض ًا ب�شكل غري مبا�رش بعوامل �أخرى
انقطاعات ال�سوق (على �سبيل املثال و لي�س احل�رص االنقطاع يف
 مثل،�سوق الأوراق املالية املخت�صة) �أو م�شاكل البنية التحتية
قلة التطور العلمي �أو التقني �أو االنقطاع يف عملية ت�سوية الأوراق
 قد يكون من ال�صعب �أو، ويف ظل ظروف جتارية معينة.املالية
، وقد يحدث هذا.امل�ستحيل ت�صفية �أو اال�ستحواذ على مركز ما
 يف �أوقات احلركة ال�رسيعة للأ�سعار يف حاله،على �سبيل املثال
�صعود الأ�سعار �أو هبوطها �إلى حد يتوقف فيه التداول �أو يتم منعه
 كما �أن و�ضع.مبوجب القوانني يف �سوق الأوراق املالية املخت�صة
طلب ملنع اخل�سارة لن يحد بال�رضورة من خ�سائرك �إلى املبالغ
 لكن ظروف ال�سوق قد جتعل من امل�ستحيل تنفيذ هذا،املزعومة
 ما مل تن�ص، وبالإ�ضافة �إلى ذلك.الأمر لل�سعر املن�صو�ص عليه
 قد ال يتحتم على طرف ما قبول الإنهاء،�رشوط العقد على ذلك
املبكر لعقد ما �أو �إعادة �رشاء �أو ا�سرتداد املنتج ذو ال�صلة ولذلك
 وقد ينتج عن الإنهاء.قد يكون هناك �سيولة معدومة يف املنتج
املبكر �أو ال�رصف �أو اال�سرتداد يف حاالت �أخرى ح�صولك على �أقل
. ال �شيء على الإطالق، يف بع�ض احلاالت،مما دفعت للمنتج �أو

The liquidity of an instrument is directly affected by
the supply and demand for that instrument and also
indirectly by other factors, including but not limited to
market disruptions (for example a disruption on the
relevant exchange) or infrastructure issues, such as
a lack of sophistication or disruption in the securities
settlement process. Under certain trading conditions
it may be difficult or impossible to liquidate or acquire
a position. This may occur, for example, at times
of rapid price movement if the price rises or falls to
such an extent that under the rules of the relevant
exchange trading is suspended or restricted. Placing a
stop-loss order will not necessarily limit your losses to
intended amounts, but market conditions may make it
impossible to execute such an order at the stipulated
price. In addition, unless the contract terms so provide,
a party may not have to accept early termination of a
contract or buy back or redeem the relevant product
and there may therefore be zero liquidity in the
product. In other cases, early termination, realisation
or redemption may result in you receiving substantially
less than you paid for the product or, in some cases,
nothing at all.
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 خماطر االئتمان2-1

1.2 Credit Risk

خماطر االئتمان هي خماطر اخل�سارة التي يكون �سببها
املقرت�ضني �أو املدينني بال�سندات �أو ال�ضامنني �أو الأطراف
املقابلني الذين يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم �أو خماطر
 ويكون التعر�ض.انخفا�ض اجلودة االئتمانية لدى ه�ؤالء الأطراف
ملخاطر االئتمان لدى كيان مرجعي واحد �أو �أكرث متعلق ًا على
وجه التحديد ب�أي منتج مرتبط باالئتمان مثل ال�سندات املرتبطة
باالئتمان وقد تكون اخل�سائر املحتملة التي قد يتم التعر�ض لها
وتردد واحتمالية وقوع هذه اخل�سائر عند اال�ستثمار يف املنتجات
املرتبطة باالئتمان �أكرب مما مت ا�ستثماره يف التزام الكيان
.املرجعي ذاته

Credit risk is the risk of loss caused by borrowers,
bond obligors, guarantors, or counterparties failing to
fulfil their obligations or the risk of such parties’ credit
quality deteriorating. Exposure to the credit risk of one
or more reference entities is particularly relevant to
any credit linked product such as credit linked notes,
and the potential losses which may be sustained,
and the frequency and likelihood of such losses
occurring, when investing in credit links products may
be substantially greater than when investing in an
obligation of the reference entity itself.

 خماطر ال�سوق3-1

1.3 Market Risk

ترتفع وتهبط �أ�سعار اال�ستثمارات باالعتماد على مدى قدرة
امل�ستثمر على فهم �آلية العر�ض والطلب يف ال�سوق و�أ�سعار �أية
 العوامل املتعلقة بقطاع ما �أو،ا�ستثمارات كامنة �أو م�ساعدة �أو
 وقد.العوامل ال�سيا�سية �أو االقت�صادية التي ال ميكن التوقع بها
يكون �أي ا�ستثمار خارجي �أو ا�ستثمار يف �أي عن�رص خارجي
عر�ضة ملخاطر الأ�سواق اخلارجية التي قد تنطوي على خماطر
 وتكون هذه.خمتلفة نا�شئة عن خماطر الأ�سواق الأ�صلية للم�ستثمر
 و�ستت�أثر احتمالية حتقيق الربح.املخاطر يف بع�ض احلاالت �أكرب
�أو اخل�سارة من املعامالت يف الأ�سواق الأجنبية �أو يف العقود
املقومة يف اخلارج بالتقلبات التي ت�شهدها �أ�سعار ال�رصف يف
 وقد تكون التقلبات يف الأ�سعار بالأ�سواق النا�شئة كبرية.اخلارج
 كما ان الفروق يف الأ�سعار وكميات املداولة القليلة.للغاية
والفروق الوا�سعة بني �سعري العر�ض والطلب قد تكون �شائعة
 وبالإ�ضافة.ًوالتحركات غري املتوقعة يف ال�سوق �شائعة �أي�ضا
 قد يكون، حاملا ت�صبح الأخبار حول دولة ما متوفرة،�إلى ذلك
�أو انخفا�ضات دراماتيكية يف/رد فعل �أ�سواق املال بارتفاعات و
 وتفتقر الأ�سواق النا�شئة.ًالأ�سعار �أثناء فرتة زمنية ق�صرية جدا
ب�شكل عام للم�ستوى الكايف من ال�شفافية وال�سيولة والفعالية
والبنية التحتية والثقة القانونية والتنظيم كما هو احلال يف
 قد ال يكون لدى هذه، فعلى �سبيل املثال.ًالأ�سواق الأكرث تقدما
الأ�سواق القوانني والأنظمة التي حتكم ال�سوق �أو التالعب بالأ�سعار
واملداولة داخلها �أو الأحكام الأخرى امل�صممة من �أجل «ت�سوية
جمال التداول» بخ�صو�ص توفر املعلومات وا�ستخدامها �أو عدم
 وقد تت�أثر �أي�ض ًا بخطورة القطاع �أو.ا�ستخدامها يف هذه الأ�سواق
 وقد يكون من ال�صعب توظيف.اخلطورة االقت�صادية وال�سيا�سية
بع�ض ممار�سات �إدارة اخلطورة وعدم الثقة القانونية ال�ستثمارات
. مثل عقود �رصف العملة الآجلة �أو امل�شتقات،الأ�سواق النا�شئة
وينبغي �أي�ض ًا الأخذ بعني االعتبار ت�أثري فر�ض �أو �إزالة �ضوابط
 �إ�ضافة �إلى ال�صعوبات،�رصف العملة الأجنبية يف �أي وقت
 كما ينبغي �أي�ض ًا الأخذ.املمكنة يف �إعادة الأ�صول �إلى الوطن
بعني االعتبار املخاطر املرافقة لعمليات ت�أميم �أو م�صادرة
الأ�صول وامل�صادرة عن طريق فر�ض ال�رضائب الت�صاعدية �أو
العقوبات ال�رضيبية والقيود على ا�ستثمارات الأجانب يف الأ�سواق
.النا�شئة والعقوبات واحلروب والثورات

The price of investments goes up and down depending
on market supply and demand, investor perception and
the prices of any underlying or allied investments or,
indeed, sector, political and economic factors. These
can be totally unpredictable. Any overseas investment
or investment with an overseas element can be subject
to the risks of overseas markets which may involve
different risks from those of the home market of the
investor. In some cases the risks will be greater. The
potential for profit or loss from transactions on foreign
markets or in overseas denominated contracts will be
affected by fluctuations in overseas exchange rates.
Price volatility in emerging markets, in particular, can be
extreme. Price discrepancies, low trading volumes and
wide pricing spreads can be common and unpredictable
movements in the market not uncommon. Additionally,
as news about a country becomes available, the
financial markets may react with dramatic upswings
and/or downswings in prices during a very short
period of time. Emerging markets generally lack the
level of transparency, liquidity, efficiency, market
infrastructure, legal certainty and regulation found in
more developed markets. For example, these markets
might not have regulations governing market or price
manipulation and insider trading or other provisions
designed to “level the playing field” with respect to
the availability of information and the use or misuse
thereof in such markets. They may also be affected by
sector, economic and political risk. It may be difficult to
employ certain risk and legal uncertainty management
practices for emerging markets investments, such as
forward currency exchange contracts or derivatives.
The impact of the imposition or removal of foreign
exchange controls at any time should be considered,
as well as potential difficulties in repatriation of
assets. The risks associated with nationalisation or
expropriation of assets, the imposition of confiscatory
or punitive taxation, restrictions on investments by
foreigners in an emerging market, sanctions, war and
revolution should also be considered.
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ﳐﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻮاﺋﺪ

اﻟـﻌـﻮاﺋـﺪ
اﻟـ ـﻌــﺎﺋـﺪ

اﻟـﻌﺎﺋـﺪ
اﻟـﻌﺎﺋـﺪ

اﻟـ ـﻌــﺎﺋـﺪ
اﻟـ ـﻌــﺎﺋـﺪ

اﻟ ـﻌـﺎﺋــﺪ
اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﳋﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻷدوات اﳌﺎﻟﻴــﺔ ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮارﻳــﺦ دﻓــﻊ ﻋﺎﺋــﺪ
دوري
اﻟﻌﻮاﺋﺪ
ﻋــﺎﺋــﺪ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ

أﻳﺔ ﻋﻮاﺋﺪ

اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ

فعلى �سبيل املثال ،قد ت�سمح ال�رشوط والأحكام القانونية باال�سرتداد
�أو الإنهاء املبكر يف وقت ال يكون حمبذاً لديك� ،أو قد متنح حرية ت�رصف
وا�سعة مل�صدر الأوراق املالية من �أجل مراجعة ال�رشوط املطبقة على الأوراق
املالية .وقد يكون هناك يف بع�ض احلاالت حدوداً على املبالغ التي ميكن
فيها ممار�سة احلقوق املرفقة بالأوراق املالية ويف حالة كنت متتلك الكثري
(�أو القليل) من الأوراق املالية ،فقد تت�رضر م�صاحلك مما ي�ستوجب �إمعان
النظر فيها .وقد ت�ؤثر ممار�سة احلقوق من قبل الآخرين يف بع�ض احلاالت
على ا�ستثمارك .على �سبيل املثال ،قد يحتوي منتج مثل �سند �أو ورقة نقدية
على �أحكام لطلب عقد اجتماعات ملالكي هذه ال�سندات �أو الأوراق النقدية
من �أجل النظر يف امل�سائل التي ت�ؤثر على م�صاحلهم ب�شكل عام (مبا يف
ذلك م�صاحلك) وقد ت�سمح لأغلبية حمددة ب�إلزام جميع املالكني ،مبا يف ذلك
املالكني الذين مل يح�رضوا وي�صوتوا يف االجتماع ذو ال�صلة واملالكني الذين
�صوتوا بطريقة معاك�سة ل�صوت الأغلبية .وقد يتم �أي�ض ًا �إجراء تعديالت يف
بع�ض احلاالت على �رشوط و�أحكام ال�سندات �أو الأوراق النقدية دون احل�صول
على موافقة �أي مالك من املالكني يف الظروف الواردة يف ال�رشوط العامة
املرفقة بهذه ال�سندات �أو الأوراق النقدية.

For example, a product such as a bond or note may
contain provisions for calling meetings of holders of
those bonds or notes to consider matters affecting their
interests generally (including yours) and may permit
defined majorities to bind all holders, including holders
who did not attend and vote at the relevant meeting and
holders who voted in a manner contrary to the majority.
Further, in some cases amendments may be made to
the terms and conditions of bonds or notes without the
consent of any of the holders in circumstances set out
in general conditions attaching to such bonds or notes.

 9-1املخاطر االدارية

1.9 Operational Risk

قد ت�ؤثر املخاطر االدارية ،مثل الأعطال يف الأنظمة و�أجهزة
التحكم الأ�سا�سية ،ال�شاملة على �أنظمة تقنية املعلومات ،على كافة
املنتجات املالية .وقد ت�ؤثر خماطر العمل التجاري ،وخ�صو�ص ًا
املخاطر املتمثلة يف ت�سيري العمل التجاري ب�شكل ال يفي بالهدف
املق�صود �أو ب�شكل �ضعيف ،على امل�ساهمني �أو امل�ستثمرين يف هذا
العمل التجاري �أي�ضاً .وقد ت�ؤثر التغيريات امل�ؤ�س�سية والتغيريات
يف الكادر الوظيفي ب�شكل �سلبي على هذه املخاطر و ،ب�شكل عام،
قد ال تكون املخاطر االدارية بادية للعيان من خارج امل�ؤ�س�سة.

Operational risk, such as breakdowns or malfunctioning
of essential systems and controls, including IT systems,
can impact on all financial products. Business risk,
especially the risk that the business is run incompetently
or poorly, could also impact on shareholders of,
or investors in, such a business. personnel and
organisational changes can severely affect such risks
and, in general, operational risk may not be apparent
from outside the organisation.
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SCHEDULE 2

2 الـــــجــــدول

TERMS AND CONDITIONS – DEBT SECURITIES

ال�رشوط والأحكام – �سندات الدين

 عام.1

1. GENERAL

 التف�سري1-1

1.1 Construction

 يحتوي هذا اجلزء من ال�رشوط العامة على املعلومات العامة1-1-1
اخلا�صة بالتزامات كل طرف فيما يتعلق باملعامالت التي
 ويجب قراءة هذا اجلزء.تعترب من معامالت �سندات الدين
 والذي يحتوي على و�صف،مع و�صف املنتج ذو ال�صلة
 وو�صف لعوائد اال�ستثمار وخماطر،�سندات الدين املخت�صة
.�سندات الدين

1.1.1 This part of the General Terms and Conditions
contains general information concerning each
Party’s obligations in respect of Transactions
constituting dealing in Debt Securities. This
section should be read in conjunction with the
relevant Product Description which contains
a description of the relevant Debt Securities, a
description of investment returns and the risks of
Debt Securities.

 التعريفات والتف�سري2-1

1.2 Definitions and interpretation

: يف هذا اجلزء1-2-1

1.2.1 In this section:
(a)

“Buy Order” means the instructions given
by you to the Bank or to any third party licensed
broker as nominated to you by the Bank to
purchase Debt Securities in the form annexed
to the relevant product Description;

(�أ) «طلب ال�رشاء» يعني التعليمات ال�صادرة من جانبك �إلى
البنك �أو و�سيط مرخ�ص من الغري وفق ما يتم ت�سميته
لك من قبل البنك ل�رشاء �سندات الدين بالنموذج امللحق
بو�صف املنتج؛

(b)

“Buy Price” means the price agreed between
you and the Bank for the subscription of Debt
Securities;

(ب) «�سعر ال�رشاء» يعني ال�سعر املتفق عليه فيما بينك وبني
البنك لالكتتاب على �سندات الدين؛

(c)

“Business Day” has the meaning given in the
applicable Country Conditions provided such day
falls on a Sunday to Thursday inclusive;

(ت) «يوم العمل» يكون له املعنى الوارد يف ال�رشوط اخلا�صة
 على �أن يكون ذلك اليوم واقع ًا ما بني،بالدولة املطبقة
يومي الأحد �إلى اخلمي�س مبا يف ذلك هذين اليومني؛

(d)

“Custody Charge” means the fee applied to
the custodial services provided by the Bank in
accordance with the Price Tariff in effect from
time to time;

(ث) «ر�سوم احلفظ» تعني الر�سوم التي يتم فر�ضها على خدمات
احلفظ املقدمة من قبل البنك مبوجب تعرفة الأ�سعار
ال�سارية من وقت لآخر؛

(e)

“Debt Securities” means treasury bills
issued by the Egyptian government;

(ج) «�سندات الدين» تعني �سندات اخلزينة ال�صادرة من قبل
احلكومة امل�رصية؛

(f)		
“Execution Only” means the Transactions
are undertaken by the Bank on the basis of your
instructions and the Bank will not advise you on
the merits of a particular Transaction;

(ح) «التنفيذ فقط» تعني املعامالت التي يتم تنفيذها من قبل
 ولن يعطيك البنك،البنك على �أ�سا�س التعليمات الواردة منك
امل�شورة بخ�صو�ص مزايا معاملة معينة؛

(g)

(خ) «التعرفة ال�سعرية» تعني التعرفة ال�سعرية املطبقة من وقت
لآخر والتي يبلغك البنك بها؛

“Price Tariff” means the price tariff in effect
from time to time as communicated to you by
the Bank;
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(h)

“Securities Transfer Charge” means the fee
applied to the transfer of title to Debt Securities
undertaken on your behalf;

(د) «ر�سوم حتويل ال�سندات» تعني الر�سم الذي يفر�ض على
حتويل ملكية �سندات الدين الذي يتم القيام به بالنيابة
عنك؛

(i)

“Sell Order” means the instructions given
by you to the Bank or to any third party licensed
broker as nominated to you by the Bank to
redeem Debt Securities in the form annexed
to the relevant product Description or as
available from the Bank from time to time;

(j)

“Sell price” means the price agreed between
you and the Bank for the sale by you of Debt
Securities;

(ذ) «طلب البيع» يعني التعليمات ال�صادرة من جانبك �إلى
البنك �أو و�سيط مرخ�ص من الغري وفق ما يتم ت�سميته لك
من قبل البنك ال�سرتداد �سندات الدين يف النموذج املرفق
بو�صف املنتج ذو ال�صلة �أو وفق ما يوفره البنك من وقت
لآخر؛
(ر) «�سعر البيع» يعني ال�سعر املتفق عليه فيما بينك وبني البنك
لعملية البيع من جانبك ل�سندات الدين؛

(k)

“Transaction Fee” means the fee applied to
each Buy Order and Sell Order executed by the
Bank on your behalf.

(ز) «ر�سم املعاملة» يعني الر�سم الذي يفر�ض على كل طلب
.�رشاء وطلب بيع ينفذه البنك بالنيابة عنك

 �أيام العمل3-1

1.3 Business Days

 يف حالة وجود �أية مدفوعات �أو ح�سابات �أو غري ذلك من1-3-1
 مع مراعاة و�صف،الإجراءات ينبغي اتخاذها من قبل البنك
 يف يوم ال يكون يوم عمل يف االخت�صا�ص،املنتج املطبق
الق�ضائي املطبق وهو يوم يقع يف املدة املمتدة بني
 فينبغي،الأحد وحتى اخلمي�س مبا يف ذلك هذين اليومني
 يف يوم العمل،ًاتخاذها بحلول �أو ح�سبما يكون مالئما
التايل الواقع يف املدة املمتدة بني الأحد وحتى اخلمي�س
.مبا يف ذلك هذين اليومني

1.3.1 Subject to the applicable Product Description,
should any payment, or calculation or other
action to be taken by the Bank fall on a day
other than a Business Day in the applicable
jurisdiction which is a day falling on Sunday to
Thursday inclusive, it shall be conducted on
or as appropriate with reference to the next
Business Day falling on Sunday to Thursday
inclusive.

2. SERVICES

 اخلدمات.2

2.1 Services

 اخلدمات1-2
: يجوز للبنك �أن يقدم لك اخلدمات التالية من1-1-2

2.1.1 The Bank may provide you with the following
services:
(a)

dealing arrangements in relation to Debt
Securities;

(�أ)	�إجراءات وترتيبات املداولة املتعلقة ب�سندات الدين؛

(b)
(c)

related custodial services; and
any other services as may be agreed in writing
between you and us from time to time.

(ب) خدمات احلفظ ذات ال�صلة؛ و
(ت)	�أي خدمات �أخرى على النحو املتفق عليه خطي ًا بينك وبيننا
.من حني لآخر

 التداول على �أ�سا�س التنفيذ فقط2-2

2.2 Execution Only Dealing

 تقر ب�أن البنك يقدم لك ترتيبات التداول املتعلقة ب�سندات1-2-2
 تقر ب�أن، ويف هذا ال�ش�أن.الدين على �أ�سا�س التنفيذ فقط
القرار املتعلق فيما �إذا �سيتم اال�ستثمار يف �سند دين معني
.�أم ال يعود لك وحدك

2.2.1 You acknowledge that the Bank only provides
you with dealing arrangements in relation to
Debt Securities on an Execution Only basis.
In this regard, you acknowledge that the
determination as to whether to invest in a
specific Debt Security is your own.
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 والعمولة وامل�صاريف الأخرى، الر�سوم.3

3. FEES, COMMISSION AND OTHER CHARGES

 الر�سوم والعمولة1-3

3.1 Fees and Commission

3.1.1 Unless provided otherwise in the relevant
Product Description, Debt Securities are
bought at an amount inclusive of commission.

 يتم �رشاء �سندات الدين مببلغ ي�شتمل على العمولة ما مل1-1-3
.ين�ص على غري ذلك يف و�صف املنتج ذي ال�صلة

3.1.2 In addition, a Transaction Fee will be applied to
every dealing in Debt Securities in accordance
with the Price Tariff in effect from time to time
for each Transaction undertaken.

 فر�ض ر�سوم املعاملة على كافة، يتم بالإ�ضافة �إلى ذلك2-1-3
التعامالت يف �سندات الدين ح�سب تعرفة ال�سعر املطبقة من
.وقت لآخر عن كل معاملة يتم تنفيذها

 ر�سوم احلفظ2-3

3.2 Custody Charges

	�إذا ما قدم البنك لك خدمات احلفظ فيما يتعلق ب�سندات1-2-3
 ف�سيتم فر�ض ر�سوم حفظ مبوجب تعرفة ال�سعر،الدين
 و�سيتم بالإ�ضافة �إلى ذلك تطبيق.املطبقة من وقت لآخر
.ر�سوم التنازل عن �ضمانات احلفظ

3.2.1 Where the Bank provides custodial services
to you in respect of Debt Securities, a Custody
Charge will be applied in accordance with the
Price Tariff in effect from time to time. In addition
a custodian Securities Transfer Charge will be
applied.

 �سداد الر�سوم3-3

3.3 Payment of Charges

 يتم جتميع الر�سوم وامل�صاريف ال�سارية وخ�صمها من1-3-3
.ح�سابك يف يوم العمل الأول من كل �شهر

3.3.1 Applicable fees and charges will be
aggregated and debited from your Account on
the first Business Day of each month.
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SCHEDULE 3

3 الـــــجــــدول

TERMS AND CONDITIONS – INVESTMENT FUNDS

ال�رشوط والأحكام – �صناديق اال�ستثمار

 عام.1

1. GENERAL

 التف�سري1-1

1.1 Construction

 يحتوي هذا اجلزء اخلا�ص بال�رشوط والأحكام العامة1-1-1
على معلومات عامة تتعلق بالتزامات كل طرف فيما
 وينبغي.يتعلق باملعامالت اخلا�صة ب�صناديق اال�ستثمار
قراءة هذا اجلزء �إلى جانب و�صف املنتج ذي ال�صلة والذي
،يحتوي على و�صف لكيفية هيكلة �صناديق اال�ستثمار
 وال�رشوط والأحكام اخلا�صة،وحدود وقيود اال�ستثمار
 ورد ال�سندات يف �صناديق، والتحويل،باالكتتابات
 واملخاطر ذات ال�صلة باال�ستثمار يف �صناديق،اال�ستثمار
.اال�ستثمار

1.1.1 This section of the General Terms and Conditions
contains general information concerning each
party’s obligations in respect of Transactions
concerning Investment Funds. This section
should be read in conjunction with the relevant
Product Description which contains a description
of how the Investment Fund is structured, its
investment parameters and restrictions, terms
and conditions regarding subscriptions, switching
and redeeming Instruments in Investment Funds
and associated risks of investing in Investment
Funds.

 التعريفات والتف�سري2-1

1.2 Definitions and Interpretation

: يف هذا اجلزء1-2-1

1.2.1 In this section:
(a)

“Account(s)” means account(s) operated by the
Bank and held in your name;

(b)

“Business Day” has the meaning given in the
applicable Country Conditions;

(c)

“Fund Manager” means the company responsible
for the management of the assets and liabilities
of the Investment Fund;
“Instrument(s)” means a security representing
the undivided share of the Instrument’s holder in
the Net Asset Value of the Investment Fund;

(d)

(e)

(f)

 احل�سابات التي يتم/  احل�سابات» تعني احل�ساب/ «احل�ساب
ت�شغيلها من قبل البنك والتي يتم االحتفاظ بها با�سمك؛
«يوم العمل» يعني املعنى الوارد له يف ال�رشوط اخلا�صة
بالدولة املطبقة؛
«مدير ال�صندوق» يعني ال�رشكة امل�س�ؤولة عن �إدارة
موجودات ومديونيات �صندوق اال�ستثمار؛
 وثائق ا�ستثمار» يعني ورقة مالية متثل ح�صة غري/«وثيقة
قابلة للتق�سيم لدى �صاحب وثيقة اال�ستثمار يف �صايف
.قيمة �أ�صول ال�صندوق اال�ستثماري
:«�صندوق اال�ستثمار» يعني اتفاق له اخل�صائ�ص التالية
) م�ساهمات امل�ستثمرين والأرباح والدخل الذي جتمع1(
) املن�شئات املدارة عن طريق2( �أو/منه املدفوعات و
) بالن�سبة ل�صناديق3( �أو بالنيابة عن مدير ا�ستثمار و
 تعني �صندوق ا�ستثماري,اال�ستثمار املن�ش�أة يف الدولة
م�شرتك يهدف لتوفري الفر�صة للم�ستثمرين فيه للم�شاركة
بالت�ضامن يف اال�ستثمار بالقطاعات املذكورة حتت
اللوائح التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر مبوجب
 والذي يديره مدير1993  ل�سنة135 املر�سوم الوزاري رقم
ال�صندوق مقابل الر�سوم؛

“Investment Fund” means an arrangement having
the following charactaristics: (i) the contributions
of investors and the profits and income out of
which payments are to be made are pooled and/
or )ii) the property is managed as a whole by or
on behalf of a fund manager and (iii) in relation to
the Investment Funds domiciled in the Country, it
means a common investment pool which aims at
offering the opportunity to its investors to jointly
participate in investing in the sectors mentioned
under the executive regulations of the capital
market law issued by the ministerial decree no.
135 of the year 1993 and managed by the Fund
Manager against fees;
“Net Asset Value” means the market value of the
Investment Fund’s assets minus its liabilities and
other due expenses;

)(�أ
)(ب
)(ت
)(ث
)(ج

(ح) «�صايف قيمة الأ�صول» يعني قيمة �أ�صول �صندوق اال�ستثمار
يف ال�سوق ناق�ص مديونياته والنفقات الأخرى امل�ستحقة؛

43

(g)

“Nominee” means a person or entity who is
acting as the nominee holder or the legal holder
of Instrument(s) in Investment Funds or title to
the Instrument(s) in Investment Funds held on
behalf of you or the Bank;

(h)

“Price Tariff” means the price tariff in effect from
time to time as communicated to you by the
Bank;
“Redemption” means a Transaction whereby
Instrument(s) of an Investment Fund are sold by
you;
“Subscription” means a Transaction whereby
Instrument(s) of an Investment Fund are
purchased by you using the prescribed Application
Forms;
“Switch” means related Transactions whereby
Instrument(s) held in an Investment Fund
are sold and Instrument(s) of equivalent and
corresponding value are purchased in a different
Investment Fund. In most cases the Instrument(s)
subject to a Switch will be managed by the same
Fund Manager.

(i)
(j)

(k)

(خ) «الوكيل» يعني ال�شخ�ص �أو الكيان الذي يقوم بدور املالك
 وثائق اال�ستثمار يف/اال�سمي �أو املالك القانوين لوثيقة
 وثائق اال�ستثمار يف/�صندوق اال�ستثمار �أو مللكية وثيقة
�صندوق اال�ستثمار التي يتم االحتفاظ بالنيابة عنك �أو عن
البنك؛
(د) «التعرفة ال�سعرية» تعني التعرفة ال�سعرية املطبقة من وقت
لآخر والتي يبلغك البنك بها؛
/(ذ) «اال�سرتداد» تعني املعاملة التي يتم من خاللها بيع وثيقة
وثائق ا�ستثمار يف �صندوق اال�ستثمار من جانبك؛
(ر) «االكتتاب» تعني املعاملة التي يتم من خاللها �رشاء
 وثائق ا�ستثمار يف �صندوق اال�ستثمار با�ستخدام/وثيقة
ا�ستمارات الطلبات املخ�ص�صة؛
(ز) «التحويل» تعني املعامالت ذات ال�صلة التي يتم من خاللها
 وثائق اال�ستثمار يف �صندوق اال�ستثمار و�رشاء/بيع وثيقة
 وثائق اال�ستثمار ذات قيمة معادلة يف �صندوق/وثيقة
/ تتم �إدارة وثيقة، ويف معظم احلاالت.ا�ستثمار �آخر
وثائق اال�سـتثـمار اخلا�ضعة للتحويل من قبل نف�س مدير
ال�صندوق؛

 �أيام العمل3-1

1.3 Business Days

 يف حالة �سداد �أي، مبوجب و�صف املنتج املخت�ص1-3-1
 �أو �أي �إجراءات �أخرى من، �أو �إجراء �أي ح�سابات،مدفوعات
قبل �صندوق اال�ستثمار �أو البنك يف يوم بخالف �أيام العمل
 تعترب �سارية فيما،يف جهات االخت�صا�ص ذات ال�صلة
.يتعلق بيوم العمل التايل لذلك

1.3.1 Subject to the applicable Product Description,
should any payment, calculation or other action
to be taken by the Investment Fund or the Bank
fall on a day other than a Business Day in the
applicable jurisdiction, it shall be conducted on or
as appropriate with reference to the next day that
is a Business Day.

 احل�سابات.2

2. ACCOUNTS

 فتح احل�ساب1-2

2.1 Account opening

2.1.1 You may establish Account(s) with the Bank by
completing the applicable Account Opening
Form and agreeing to the terms and conditions
applicable to such Account(s), which are available
from the Bank.

 يجوز لك �أن تفتح ح�ساب (ح�سابات) لدى البنك من خالل1-1-2
ا�ستكمال منوذج فتح احل�ساب املطبق واملوافقة على
،)ال�رشوط والأحكام ال�سارية على ذلك احل�ساب (احل�سابات
.الذي يوفره البنك

2.1.2 The Bank reserves the right at its absolute
discretion to not open Account(s).

 يحتفظ البنك باحلق يف عدم فتح احل�ساب (احل�سابات) وفق ًا2-1-2
.حلريته املطلقة يف الت�رصف

2.1.3 You may not transfer any rights and obligations
relating to your Account(s).

 ال يجوز لك التنازل عن �أية حقوق والتزامات فيما يتعلق3-1-2
.)بح�سابك (بح�ساباتك
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 �صناديق اال�ستثمار.3

3. INVESTMENT FUNDS

 االكتتابات1-3

3.1 Subscriptions

3.1.1 You may instruct the Bank at any time to undertake
a Subscription on your behalf with the Investment
Fund. The Bank may effect such an instruction
itself, or your instruction may be effected through
a duly licensed third party entity. The Bank will
effect a Subscription Transaction as soon as
practicable after receiving your instructions on
the basis that they are in good order.

		 يجوز لك �أن ت�صدر تعليمات للبنك يف �أي وقت للقيام1-1-3
 البنك،باكتتاب ما بالنيابة عنك لدى �صندوق اال�ستثمار
 من املمكن �أن، �أو،ميكنه القيام بتنفيذ هذه التعليمات بذاته
 و�سوف يقوم.تنفذ تعليماتك عن طريق كيان اخر مرخ�ص
البنك بتنفيذ معاملة االكتتاب يف �أقرب وقت ممكن بعد
.احل�صول على تعليماتك على �أ�سا�س �أنها تعليمات �صحيحة

3.1.2 Subscriptions in Investment Funds may be made
in such currencies as the Bank may allow, with
such minimum initial investment and in multiples
of such minimum amounts as the Bank may
determine from time to time.
3.1.3 The Bank may reduce or waive the minimum
Subscription amount where permitted by
Applicable Regulations.

 يجوز �إجراء االكتتابات يف �صناديق اال�ستثمار2-1-3
		
 وذلك باحلد الأدنى من،بالعمالت التي ي�سمح بها البنك
اال�ستثمار املبدئي �أو مب�ضاعفات تلك املبالغ التي يحددها
.البنك من وقت لآخر
 من املمكن �أن يقوم البنك بتخفي�ض �أو الغاء احلد الأدنى3-1-3
من االكتتاب املبدئي حينما يكون م�سموحا من القوانني
.والأنظمة املعمول بها

3.1.4 When we place a Subscription with the Fund
Manager, the impact of rounding may mean that
the amount arrived at by multiplying the price of a
Instrument by the number of Instruments bought
or sold, as applicable, may not be identical to the
total amount of your Subscription. However, the
amount paid to the Investment Fund manager or
the amount received by way of sales proceeds,
as applicable, will always be the amount of the
Subscription.

 ف�إن ت�أثري،		 عند التقدم لالكتتاب لدى مدير ال�صندوق4-1-3
التقريب قد يعني ب�أن املبلغ الذي مت الو�صول �إليه من خالل
�رضب �سعر وثيقة اال�ستثمار يف عدد وثائق اال�ستثمار التي
 قد ال يتوافق متام ًا، على النحو املطبق،مت �رشائها �أو بيعها
 وعلى الرغم من.مع �إجمايل مبلغ االكتتاب اخلا�ص بك
 ف�إن املبلغ امل�سدد �إلى مدير ال�صندوق �أو املبلغ الذي،ذلك
، على النحو املطبق،مت ا�ستالمه من خالل عوائد املبيعات
.�سيكون هو مبلغ االكتتاب على الدوام

3.1.5 The Bank reserves the right, in its absolute
discretion, to refuse any Subscription application.
Should the Bank refuse any Subscription, you will
be notified as soon as practicable.

 بحق، وفق ًا حلريته املطلقة يف الت�رصف، يحتفظ البنك5-1-3
 و�سيتم �إبالغك يف �أقرب وقت.رف�ض �أي طلب لالكتتاب
.ممكن يف حال رف�ض البنك لأي اكتتاب

3.1.6 The Instruments’ holders shall share the profits
and losses resulting from the activities of the
Investment Fund pro rata to the Instruments
owned by each holder.

 ي�شارك �أ�صحاب وثائق اال�ستثمار يف الأرباح واخل�سائر6-1-3
الناجتة عن �أن�شطة ال�صندوق اال�ستثماري على �أ�سا�س
.تنا�سبي وفق ًا لال�ستثمارات التي ميتلكها كل منهم

 التحويالت2-3

3.2 Switches

 يجوز لك يف �أي وقت �أن ت�صدر تعليمات �إلى البنك ببيع1-2-3
/ وثائق ا�ستثمار و�إعادة ا�ستثمار العوائد يف وثيقة/وثيقة
 من املمكن �أن يقوم البنك بتنفيذ.وثائق ا�ستثمار �أخرى
 و�سيقوم البنك.هذه التعليمات عن طريق كيان اخر مرخ�ص
بتنفيذ معاملة التحويل يف �أقرب وقت ممكن بعد ا�ستالم
.التعليمات منك على �أ�سا�س �أنها تعليمات �صحيحة

3.2.1 You may instruct the Bank at any time to sell
Instrument(s) and to reinvest the proceeds in
other Instrument(s). The Bank may effect such
an instruction itself or your instruction may be
effected through a duly licensed third party entity.
The Bank will effect a Switch Transaction as soon
as practicable after receiving your Instructions on
the basis that they are in good order.
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3.2.2 The Bank will not complete a Switch Transaction
concerning Instrument(s) in respect of which a
previous instruction has been made by you and
which has not been effected.

/		 لن يقوم البنك ب�إمتام معاملة حتويل ب�ش�أن وثيقة2-2-3
وثائق ا�ستثمار مت �إ�صدار تعليمات �سابقة ب�ش�أنها من
.جانبك ومل يتم تنفيذها

3.2.3 The Bank reserves the right to charge a fee for
Switch Transactions.

.		 يحتفظ البنك بحق فر�ض ر�سوم على معامالت التحويل3-2-3
		 اال�سرتداد
3-3

3.3 Redemptions

3.3.1 You may instruct the Bank at any time to undertake
a Redemption on your behalf with the Investment
Fund. The Bank may effect such an instruction
itself or your instruction may be effected through
a duly licensed third party entity. The Bank will
effect a Redemption Transaction on your behalf
with the Investment Fund as soon as practicable
after receiving your Instructions on the basis that
they are in good order.

		 ميكنك �أن ت�صدر تعليمات �إلى البنك يف �أي وقت للقيام1-3-3
 من.بعملية ا�سرتداد بالنيابة عنك لدى �صندوق اال�ستثمار
املمكن �أن يقوم البنك بتنفيذ تعليماتك �أو من املمكن �أن
 و�سيقوم البنك. يتم تنفيذها عن طريق كيان اخر مرخ�ص
بتنفيذ معاملة اال�سرتداد يف �أقرب وقت ممكن بعد احل�صول
.على تعليمات منك على �أ�سا�س �أنها تعليمات �صحيحة

3.3.2 The Bank will not complete a Redemption
Transaction concerning Instrument(s) in respect
of which a previous instruction has been made by
you and which has not been effected.

/		 لن يقوم البنك ب�إمتام معاملة ا�سرتداد ب�ش�أن وثيقة2-3-3
وثائق ا�ستثمار مت �إ�صدار تعليمات �سابقة ب�ش�أنها من
.جانبك ومل يتم تنفيذها

3.3.3. Proceeds from a Redemption Transaction will be
paid into your Account. The Bank will use the most
up to date Account details provided by you and
the Bank will not be liable for any delays, losses
or costs incurred as a result of incorrect Account
details or your failure to notify us of changes to
Account details except in case of fraud and gross
negligence on the part of the Bank.

 وي�ستعني.		 ت�سدد عوائد معامالت اال�سرتداد �إلى ح�سابك3-3-3
البنك ب�أحدث تفا�صيل ح�ساب مقدمة من جانبك وال يتحمل
 �أو تكاليف، �أو خ�سائر،البنك �أي م�سئولية عن �أي ت�أخري
يتم حتملها نتيجة لعدم �صحة تفا�صيل احل�ساب �أو نتيج ًة
لعجزك عن �إخطارنا ب�أي تغيريات تطر�أ على تفا�صيل
احل�ساب اخلا�ص بك با�ستثناء يف حالة االحتيال والإهمال
.الفادح من جانب البنك

3.3.4 The Bank may deduct any charges or other
amounts due to it, any tax liabilities and any
additional expenses incurred in effecting a
redemption Transaction.

		 يجوز للبنك �أن يخ�صم �أي ر�سوم �أو �أي من الأموال الأخرى4-3-3
 و�أي من مطلوبات ال�رضائب �أو امل�صاريف،امل�ستحقة له
.الإ�ضافية التي يتم تكبدها عند تنفيذ معاملة اال�سرتداد
		 اخالل مدير ال�صندوق بااللتزامات
4-3

3.4 Default of Fund Manager

3.4.1 The Bank will credit and debit Instruments on
the intended settlement date. You acknowledge
and agree that in the event that Instruments
are not received by the Bank within 30 days
of the intended settlement date or the Fund
Manager defaults on any payment or delivery of
Instruments:

		 �سيقوم البنك بايداع و خ�صم وثائق اال�ستثمار يف تاريخ1-4-3
 وتقر وتوافق على �أنه يف حالة عدم ا�ستالم.الت�سوية املحدد
 يوم ًا من تاريخ30 ال�سندات من قبل البنك يف غ�ضون
 �أو يف حالة �إخالل مدير ال�صندوق ب�أي من،الت�سوية املحدد
:املدفوعات �أو ت�سليم وثائق اال�ستثمار

(a)

 �أن يخ�صم، وفق ًا حلريته يف الت�رصف،(�أ) ف�إنه يجوز للبنك
من ح�سابك مبلغ ًا يعادل مبلغ وثائق اال�ستثمار الذي مت
�إ�ضافته �إلى احل�ساب يف تاريخ الت�سوية املحدد والذي مل
يتم ا�ستالمه من قبل البنك؛ و

the Bank may, at its discretion, debit from your
Account an amount of Instruments equal to the
amount of Instruments credited to such account
on the intended settlement date but which has
not been received by the Bank; and

46

that you shall not effect or purport to effect any
sale of such Instruments save with the prior
written agreement of the Bank and in respect
of any monies credited to your Account on
the intended settlement date you agree that,
where the Fund Manager is in default of any
corresponding payment obligation to the Bank
and in the event that 90 days after the intended
settlement date, to the extent that the Bank has
not received any such corresponding payment of
monies, you shall repay to the Bank an amount
equal to any shortfall between such payment of
such corresponding monies by the Fund Manager
and the amount credited to your Account on the
intended settlement date.

(ب)	�أال تقوم بتنفيذ �أو العزم على تنفيذ �أية عملية بيع لتلك
الوثائق �إال بعد احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من
البنك وب�ش�أن �أي من الأموال التي تتم �إ�ضافتها على
 وتوافق على �أنه يف،ح�سابك يف تاريخ الت�سوية املحدد
حالة اخالل مدير ال�صندوق ب�أي التزام من التزامات ال�سداد
) يوم ًا بعد90(  ويف حالة مرور ت�سعني،املقابلة للبنك
 ويف حال مل يكن البنك قد ا�ستلم،تاريخ الت�سوية املحدد
 ف�إنك �ست�سدد �إلى البنك،�أي من مدفوعات الأموال املتقابلة
مبلغ ًا يعادل النق�ص ما بني دفعة �أية �أموال مقابلة من قبل
مدير ال�صندوق واملبلغ الذي مت قيده يف ح�سابك يف تاريخ
.الت�سوية املحدد

3.4.2 You acknowledge that the Bank shall have no
responsibility or liability in respect of any act or
omission of any Fund Manager or administrator
of any Fund and you agree to hold the Bank and
its Associates harmless in respect of any such
act or omission except in case of fraud and gross
negligence on the part of the Bank.

		 تقر بعدم حتميل البنك �أي م�سئولية عن �أي فعل �أو عدم2-4-3
فعل من جانب مدير ال�صندوق �أو �رشكات ادارة �أي �صندوق
وتوافق على �إعفاء البنك وال�رشكات املرتبطة به من
امل�س�ؤولية عن �أي من تلك الأفعال �أو عدم الأفعال با�ستثناء
.يف حالة االحتيال والإهمال الفادح من جانب البنك

(b)

 ك�شوف احل�سابات.4

4. STATEMENTS

 الت�أكيد والتقييم1-4

4.1 Confirmation and Valuation

 يرجى,  حينما حتتاج الى ت�أكيد �أو تقييم ا�ستثماراتك1-1-4
 حينما يقوم البنك بتوفري هذه.الرجوع الى مدير ال�صندوق
املعلومات ف�أنها �ستكون مبنية على �أ�سا�س املعلومات التي
يتلقاها البنك من مدير ال�صندوق وقد ال تكون معلومات
.حديثة

4.1.1 When you need a confirmation or an updated
valuation of your investments, please refer to the
Fund Manager. Whenever the Bank provides you
with confirmation or valuation, it will be based on
information received by the Bank from the Fund
Manager and may not be up to date.

 الر�سوم والعموالت وامل�صاريف الأخرى.5

5. FEES, COMMISSION AND OTHER CHARGES

 الر�سوم والعمولة1-5

5.1 Fees and Commission

5.1.1 In providing our services to you under these
General Terms and Conditions and this Schedule
3, the Bank may pay or receive fees, commissions,
or non-monetary benefits to or from the Bank’s
Associates or third parties.

 عند تقدمي خدماتنا �إليك مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام1-1-5
 ف�إنه يجوز للبنك �سداد �أو احل�صول،3 العامة وهذا اجلدول
 �أو �أي مزايا غري نقدية من و�إلى، �أو عموالت،على ر�سوم
.ال�رشكات املرتبطة بالبنك �أو الأطراف الآخرين

5.1.2 Charges as they apply to individual Investment
Funds are set out in the relevant Product
Description, including initial charges for
Subscription Transactions.
5.1.3 If you undertake a Switching Transaction, you
may pay a Switching charge in accordance
with the Price Tariff in effect from time to time;
however, in some cases the normal initial charge
for Subscription Transactions in the relevant
Instrument(s) may apply.

 الر�سوم التي ت�رسي على �صناديق اال�ستثمار الفردية2-1-5
 مبا يف ذلك،من�صو�ص عليها يف و�صف املنتج املخت�ص
.الر�سوم الأولية على معامالت االكتتاب
 فقد تقوم ب�سداد ر�سوم، �إذا ما قمت ب�إجراء معاملة حتويل3-1-5
 وعلى.التحويل ح�سب تعرفة ال�سعر املطبقة من وقت لآخر
 ف�إنه يتم تطبيق الر�سوم، ويف بع�ض احلاالت،الرغم من ذلك
/الأولية العادية اخلا�صة مبعامالت االكتتاب يف وثيقة
.وثائق اال�ستثمار املخت�صة
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 وثائق ا�ستثمار يف �صناديق/ تكون عمليات امتالك وثيقة4-1-5
اال�ستثمار �أي�ض ًا خا�ضعة لر�سوم وم�صاريف الإدارة
والر�سوم وامل�صاريف املن�صو�ص عليها يف و�صف املنتج
. املخت�ص

5.1.4 Holdings in Instrument(s) in Investment Funds are
also subject to management fees, charges and
expenses and these are set out in the relevant
Product Description.

 احلفظ ور�سوم الوكيل2-5

5.2 Custody and Nominee Charges

�أو الوكيل (�أو/ يف حال قيام البنك بتوفري خدمات احلفظ و1-2-5
ترتب �أن يقوم كيان اخر مرخ�ص بتوفري هذه اخلدمات)فيما
، وثائق ا�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار/يتعلق بوثيقة
فقد يتم تطبيق ر�سوم ح�سب تعرفة ال�سعر املطبقة من
 كما قد يتم تطبيق ر�سوم لأمني احلفظ لتحويل.وقت لآخر
.الأوراق املالية

5.2.1 Where the Bank provides custody and/or Nominee
services (or it arranges for a duly licensed
entity to provide such services), in respect of
Instrument(s) in Investment Funds, charges may
be applied in accordance with the Price Tariff in
effect from time to time. In addition, a custodian
Securities Transfer Charge may be applied.

 �رصف العملة الأجنبية3-5

5.3 Foreign Exchange

5.3.1 Where the consideration of the Subscription
application, or payments on Instrument(s) in an
Investment Fund are made in a currency different
to the base currency of your Account, the Bank’s
standard terms in respect of currency exchange
shall apply. You acknowledge that such payments
carry exchange rate risk.

 وثائق/ يف حالة طلب االكتتاب �أو اال�ستثمار يف وثيقة1-3-5
ا�ستثمار يف �أي �صندوق ا�ستثماري بعملة تختلف عن العملة
 فتطبق �رشوط البنك القائمة املتعلقة،الأ�سا�سية حل�سابك
 وتقر ب�أن تلك املدفوعات تنطوي.ب�رصف العملة الأجنبية
.على خماطر �سعر ال�رصف

5.3.2 Where the currency of the Instrument(s) is
different to the currency denomination of your
Account, differences in currency exchange rates
may have an adverse effect on the value of your
investment.

 وثائق اال�ستثمار خمتلفة/		 يف حال كانت عملة وثيقة2-3-5
 فقد يكون لالختالفات يف �أ�سعار �رصف،عن عملة ح�سابك
.العملة �أثر �سلبي على قيمة ا�ستثمارك
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SCHEDULE 4

4 الـــــجــــدول

TERMS AND CONDITIONS
INSURANCE PRODUCTS

الــ�شــروط والأحــكــام
مـــنــتــجــات الــتــ�أمــيــن

 عام.1

1. GENERAL

 عام1-1

1.1 Construction

 يحتوي هذا اجلزء من ال�رشوط والأحكام العامة على1-1-1
املعلومات العامة املتعلقة بالتزامات كل طرف ب�ش�أن
 ويجب قراءة هذا اجلزء مع م�ستندات.منتجات الت�أمني
منتج الت�أمني اخلا�صة ب�رشكة الت�أمني و�رشوط و�أحكام
الوثيقة التي توفر التفا�صيل الكاملة ملنتج الت�أمني اخلا�ص
.بك و�رشوط التغطية

1.1.1 This part of the General Terms and Conditions
contains general information concerning each
party’s obligations in respect of Transactions
constituting Insurance Referral. This section
should be read in conjunction with the relevant
third party Insurance product documentation,
the Insurance Policy and its terms and
conditions which provides the full details of your
Insurance Product and terms of cover.

 التعريفات والتف�سري2-1

1.2 Definition and interpretation

: يف هذا اجلزء1-2-1

1.2.1 In this section:
(a) “Insurance Referral” has the meaning given to it in
Section 2 below;

(�أ) «تر�شيح العمالء ل�رشكة الت�أمني» لها املعنى امل�شار �إليه يف
 �أدناه؛2 اجلزء رقم

(b)

“Insurance Policy” means policies of insurance
underwritten by third party insurance providers
for the Bank’s customers, including any
associated terms and conditions applicable to
the policies;

(ب) «وثيقة الت�أمني» تعني وثائق الت�أمني ال�صادرة عن الطرف
 مبا يف،االخر مقدمي خدمات الت�أمني ل�صالح عمالء البنك
ذلك �أية �رشوط و�أحكام مرافقة مطبقة على الوثائق؛ و

(c)

“Premium” means the payment required
periodically by a third party insurance provider to
provide coverage under a given Insurance Policy
for a defined period of time; and

(ت) «الق�سط» يعني الدفعة املطلوب �سدادها ب�شكل دوري من
قبل الطرف االخر مقدمي خدمات الت�أمني لتوفري تغطية
و،وفق ًا لوثائق الت�أمني املقدمة خالل فرتة زمنية معينة

(d)

“Insurance Product” means any third party
product that has an insurance benefit, a life
insurance product or any product provided by an
insurance company.

(ث) «منتج الت�أمني» يعني �أي منتج للطرف االخر له فائدة
ت�أمينية �أو منتج ت�أمني على احلياة �أو �أي منتج مقدم من
.قبل �رشكة ت�أمني
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 اخلدمات.2

2. SERVICES

 تر�شيح العمالء ل�رشكة الت�أمني1-2

2.1 Insurance Referral

 يعد البنك قنا ًة لرت�شيحك فقط �إلى طرف �آخر مقدم خدمات1-1-2
 ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال.الت�أمني ب�ش�أن منتجات الت�أمني
عن �رشوط و�أحكام منتجات الت�أمني وبيع هذه املنتجات
ولن يكون مطالب ًا عن �أي �أ�رضار تعاين منها ب�ش�أن تلك
 وال يعد البنك �رشكة ت�أمني �أو و�سيط ت�أمني.املنتجات
�أو م�ست�شار ت�أمني وال يوفر ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش
.منتجات ت�أمني �أو تغطية ت�أمينية لعمالئه

2.1.1 The Bank is only a channel for referring you to
third party insurance providers for Insurance
Products. The Bank is neither responsible for the
terms and conditions of the Insurance Products,
the sale of these products nor liable for any
damages suffered by you in relation to those
products. The Bank is not an insurance company,
insurance broker or insurance advisor and does
not directly or indirectly provide insurance
products or insurance benefits to its customers.

 حدود البنك2-2

2.2 The Bank’s limitations

2.2.1 The Bank, acting as referral channel, is not
empowered to and neither does nor purports to
(amongst other things):

 لي�س، الذي يت�رصف ب�صفته قناة لرت�شيحك فقط،	�إن البنك1-2-2
:)خمو ًال ولن يكون وال يعتزم (من بني عدة �أمور

(a)

effect Insurance Policies on behalf of third party
insurance providers and you acknowledge that
Insurance Policies will only be effective upon
issue by the relevant third party insurance
provider (s);

(�أ) تفعيل وثائق ت�أمني بالنيابة عن �رشكات الت�أمني كما تقر
ب�أن وثائق الت�أمني �ستكون �سارية املفعول عند �إ�صدارها
من قبل الطرف االخر مقدم خدمات الت�أمني فقط؛

(b)

alter, modify, waive or change in any way
whatsoever the terms, rates of Premium or
conditions of the Insurance Policies;

(ب) تغيري �أو تعديل �أو التنازل يف �أية طريقة مهما كانت عن
�رشوط �أو �أ�سعار ق�سط �أو �أحكام وثائق الت�أمني؛

(c)

provide cover on behalf of any third party
insurance provider or otherwise incur any
liability on behalf of any third party insurance
provider or bind any third party insurance
provider by any statement written or oral and
accordingly the relevant third party insurance
provider shall not be obliged to accept any
proposal for insurance or renewal of any existing
policy;

(ت) توفري التغطية الت�أمينية بالنيابة عن �أي طرف �آخر مقدم
 تكبد �أية مطالبة بالنيابة، �أو خالف ًا لذلك،خلدمات الت�أمني
عن �أي طرف اخر مقدم خلدمات الت�أمني �أو �إلزام �أي طرف
�آخر مقدم خلدمات الت�أمني ب�أي بيان خطي �أو �شفهي
وبالتايل لن يقوم �أي طرف �آخر مقدم خلدمات الت�أمني
بقبول �أي عر�ض خا�ص بالت�أمني �أو حتديد �أية وثيقة
حالية؛

(d)

negotiate the settlement of any claim under an
Insurance Policy nor admit liability nor agree
quantum on behalf of any third party insurance
provider in relation to any such claim.

(ث) التفاو�ض ب�ش�أن ت�سوية �أية مطالبة وفق ًا لوثيقة الت�أمني
�أو االعرتا�ض على �أية مطالبة �أو املوافقة على �أي مبلغ
بالنيابة عن �أي طرف �آخر مقدم خلدمات الت�أمني ب�ش�أن �أية
.مطالبة

 املالئمة3-2

2.3 Suitability

 قد يقوم البنك برت�شيحك للطرف االخر مقدم خدمات1-3-2
الت�أمني الذي ي�ستطيع اعطائك امل�شورة بخ�صو�ص
 يقع علي عاتقك م�س�ؤولية, ومع ذلك,املنتجات املتاحة
الت�أكد �أن منتجات الت�أمني التي تختارها مالئمة
.الحتياجاتك

2.3.1 The Bank may refer you to the relevant third
party insurance provider where they can
advise you on available products; however,
you are ultimately responsible for ensuring the
Insurance Products you take are suitable for
your needs.
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 ال ي�ضمن البنك املالءة املالية وقدرة �أي طرف �آخر مقدم2-3-2
 و�ستكون.خلدمات الت�أمني على الوفاء بكافة االلتزامات
م�س�ؤو ًال عن حتديد مدى مالئمة �أية �رشكة ت�أمني بالن�سبة
.لك

2.3.2 The Bank does not guarantee or otherwise
warrant the solvency of any third party insurance
provider. You are responsible for determining the
suitability of any insurance provider.

 وثيقة الت�أمني4-2

2.4 Third party Insurance Policy

لن يكون البنك م�س�ؤو ًال ولن يكون مطالب ًا عن �أي ت�أخري من قبل الطرف1-4-2
.االخر مقدم خدمات الت�أمني يف تقدمي وثيقة ت�أمينك

2.4.1 The Bank shall not be responsible and shall
not be held liable for any delay in a third party
insurance provider providing your Insurance
Policy.

 ح�سابك.3

3. YOUR ACCOUNT

 �سداد الأق�ساط1-3

3.1 Premium payments

3.1.1 Where you instruct the Bank to make Premium
payments to the relevant third party insurance
provider pursuant to an Insurance Policy, you
shall provide settlement with cleared funds of
all monies due in time for the Bank to make
payment in accordance with the payment
date(s) specified in the Bank’s debit note/
standing instruction form.

 يف حال �أمرت البنك ب�سداد الأق�ساط �إلى الطرف الآخر مقدم1-1-3
 فيجب عليك ت�سوية،خدمات الت�أمني وفق ًا لوثيقة ت�أمني ما
الأق�ساط ب�أموال متاحة جلميع املبالغ امل�ستحقة يف
املوعد املحدد للبنك كي يتم �سدادها وفق ًا لتواريخ الدفع
 ا�ستمارة تعليمات اخل�صم/املحددة يف �إ�شعار اخل�صم
.الدائمة اخلا�صة بالبنك

3.1.2 The Bank shall be under no obligation to make
Premium payments to the relevant third party
insurance provider on your behalf if it has not
received the necessary cleared funds.
3.1.3 Failure to pay Premiums as they fall due may
result in your Insurance Policy being cancelled
according to your policy terms and conditions.

 لن يكون البنك ملزم ًا ب�سداد �أية دفعات �أق�ساط �إلى �رشكة2-1-3
الت�أمني ذات ال�صلة بالنيابة عنك يف حال عدم ا�ستالم
.الأموال املتاحة

4. FEES, COMMISSIONS AND OTHER CHARGES

 الر�سوم والعموالت وامل�صاريف الأخرى املفرو�ضة.4

 قد ينتج عن الت�أخر يف دفع الأق�ساط يف موعد اال�ستحقاق3-1-3
الغاء وثيقة الت�أمني طبقا لبنود و�رشوط الوثيقة اخلا�صة
.بك

 ووفق ًا لهذه ال�رشوط والأحكام، لغر�ض توفري خدماتنا �إليك1-4
 ف�إنه ميكن للبنك القيام بدفع �أو،4 العامة وهذا اجلدول
قب�ض الر�سوم �أو العموالت �أو الفوائد غري املالية �إلى �أو من
.ال�رشكات املرتبطة للبنك �أو �أطراف �أخرى

4.1. In providing our services to you under these
General Terms and Conditions and this
Schedule 4, the Bank may pay or receive fees,
commissions, or non-monetary benefits to or
from the Bank’s Associates or third parties.
4.2. Charges as they apply to the Insurance Products
are set out in the relevant documentation of the
insurance provider.

 الر�سوم و امل�صاريف املطبقة علي منتجات الت�أمني �سيتم2-4
.تو�ضيحها يف امل�ستندات اخلا�صة مبقدم خدمات الت�أمني
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Country Conditions

ال�رشوط اخلا�صة بالدولة

Arab Republic of Egypt

جمهورية م�رص العربية

1. REGULATORY STATUS

 الو�ضع التنظيمي.1

1.1 Regulatory status

 الو�ضع التنظيمي1-1

م لنظم و لوائح البنك.م. م�رص �شHSBC  يخ�ضع بنك1-1-1
 ويقع.املركزي امل�رصي ب�صفته بنك ًا جتاري ًا مرخ�ص ًا له
، املعادي، كورني�ش النيل306( مقر �أعمالنا الرئي�سي يف
 املعادي ) مع رخ�صة جتارية124 :ب. �ص، م�رص،القاهرة
.) 218992( رقم

1.1.1 HSBC Bank Egypt S.A.E is regulated and is
licensed by the Central Bank of Egypt to operate
as a Commercial Bank. Our principal place of
business is (306 Corniche El Nil, Maadi, Cairo,
Egypt ) with Commercial Register number: (
218992).

 عام.2

2. GENERAL

 التعريفات والتف�سري1-2

2.1 Definitions and Interpretation

2.1.1 These Arab Republic of Egypt country conditions
(“Country Conditions”) set out specific terms
applying to services provided and Transactions
entered into with Egyptian Persons.

	�إن ال�رشوط اخلا�صة بجمهورية م�رص العربية («ال�رشوط1-1-2
اخلا�صة بالدولة») تن�ص على �رشوط حمددة تطبق على
اخلدمات املقدمة واملعامالت املربمة مع �أ�شخا�ص
.م�رصيني

2.1.2 These Country Conditions should be read with
the General Terms and Conditions and Related
Documentation.

 يجب قراءة ال�رشوط اخلا�صة بالدولة مع ال�رشوط والأحكام2-1-2
.العامة وامل�ستندات ذات ال�صلة

2.1.3 In the event of discrepancy between these
Country Conditions and other documents
comprising the General Terms and Conditions,
these Country Conditions will take precedence
when dealing with Egyptian Persons.

 يف حال وجود تعار�ض بني ال�رشوط اخلا�صة بالدولة3-1-2
املاثلة وامل�ستندات الأخرى التي ت�شكل ال�رشوط والأحكام
 ف�إنه يعتد ب�رشوط الدولة املاثلة عند التعامل مع،العامة
.�أ�شخا�ص م�رصيني

2.1.4 In these Country Conditions, unless the
context otherwise requires, the following
definitions shall apply:
(a) “Business Day” means a day upon which
banks are open for business in Arab Republic of
Egypt; and
(b) “Egyptian Person” means an Egyptian
national, Egyptian corporate entities, branches
of foreign corporate entities in Arab Republic of
Egypt and persons having Egyptian residency.

 يكون للم�صطلحات التالية يف ال�رشوط اخلا�صة بالدولة4-1-2
: التعريفات التالية، ما مل يتطلب ال�سياق خالف ذلك،املاثلة
(�أ) «يوم عمل» يعني اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوح ًة
للعمل يف جمهورية م�رص العريبة؛ و
(ب) «�شخ�ص م�رصي» يعني �شخ�ص م�رصي اجلن�سية �أو �رشكات
م�رصية �أو فروع ل�رشكات �أجنبية م�سجلة يف جمهورية
.م�رص العربية و�أ�شخا�ص مقيمني يف م�رص

 املعلومات ال�شخ�صية.3

3. PERSONAL INFORMATION

 ال�رسية1-3

3.1 Confidentiality

 توافق على قيامنا با�ستخدام معلوماتك ال�شخ�صية ح�سب1-1-3
 (املعلومات3 ال�شكل والظروف املذكورة يف الفقرات
 (�إعداد التقارير) من ال�رشوط والأحكام2-8 ال�شخ�صية و
.العامة

3.1.1You consent to us using your personal information
in the manner and circumstances provided for
in paragraphs 3 (personal Information) and 8.2
(Regulatory Reporting) of the General Terms and
Conditions.
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 القانون احلاكم واالخت�صا�ص الق�ضائي.4

4. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

 القانون احلاكم واالخت�صا�ص الق�ضائي1-4
 تخ�ضع ال�رشوط والأحكام وامل�ستندات املخت�صة وامل�سائل1-1-4
الأخرى النا�شئة عنها �أو املتعلقة بها و ُتف�رس وفق ًا لقوانني
.جمهورية م�رص العربية

4.1 Governing Law and Jurisdiction

4.1.1 The General Terms and Conditions and Related
Documentation and other matters arising from it
or in connection with it shall be governed by and
construed in accordance with the laws of Arab
Republic of Egypt.

 تلتزم ب�شكل غري قابل للإلغاء بـاملوافقة مل�صلحتنا على2-1-4
�أنه يكون للمحاكم يف جمهورية م�رص العربية االخت�صا�ص
الق�ضائي لت�سوية �أية ق�ضية �أو دعوى �أو �إجراءات قانونية
�أخرى متعلقة باالتفاقية («الإجراءات») واللجوء ب�شكل غري
.قابل للإلغاء لالخت�صا�ص الق�ضائي لهذه املحاكم

4.1.2 You irrevocably agree for our benefit that the courts
of Arab Republic of Egypt shall have jurisdiction
to settle any suit, action or other proceedings
relating to the Agreement (“Proceedings”) and
irrevocably submits to the jurisdiction of such
courts.

 التنازل عن احل�صانة2-4

4.2 Waiver of immunity

يقر كل طرف ب�أنه لي�س هناك يف القانون املدين امل�رصي وقانون
ما مينع من قيام1969  ل�سنة83 الإجراءات التجارية رقم
الطرف الآخر باحلجز على �أية �أ�صول مملوكة من قبله �أو
 وي�ؤكد كل طرف ب�أنه ال يوجد �أي.من تنفيذ �أي حكم �ضده
.�أ�صل من �أ�صوله ي�شكل ملكية ذات م�صلحة عامة

Each party acknowledges that nothing in the Egyptian
Civil and Commercial Procedures Law No. 83 of 1969
shall prevent the other party from attaching any assets
held by it or from executing any judgement against it.
Each party confirms that none of its assets constitute
public interest property.
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