
�رشوط التزامات HSBC بالإبالغ ال�رشيبي )"ال�رشوط"(

اإن هذه ال�رشوط هامة لأنها تو�ضح كيفية تعاملنا مع بيانات العمالء لغر�ض التقيد والوفاء بالتزاماتنا والتزامات جمموعة 
HSBC بالإبالغ ال�رشيبي.

يرجى قراءة هذه ال�رشوط بعناية نظرًا لكونها توؤثر على طريقة التعامل مع بيانات العمالء وعلى كيفية ومع من يتم م�ضاركتها 
والإف�ضاح عنها.

توافق عند التوقيع على هذه ال�رشوط على اأنه �ضيتم معاملة بياناتك وفقًا لهذه ال�رشوط.

�ضيتم ال�ضتمرار بتطبيق اأية موافقات وتفوي�ضات واأذون وت�ضاريح قدمتها اإلينا ب�ضاأن بياناتك، بالإ�ضافة اإلى اأية موافقات اأخرى 
قدمتها اإلينا وفقًا لهذه ال�رشوط.

التعريفات

�سيكون للم�سطلحات باخلط العري�ض امل�ستخدمة يف هذه ال�رشوط املعاين التالية:

"�صخ�ص ذو �صلة" يعني �سخ�ض اأو كيان )غريك( الذي يتم توفري بياناته )مبا فيها البيانات ال�سخ�سية اأو ال�رشيبية( من قبلك، 
اأو التي يتم ا�ستالمها خالفًا لذلك من قبل اأي ع�سو يف   ،HSBC اإلى اأي ع�سو يف جمموعة  اأو التي يتم توفريها بالنيابة عنك، 
جمموعة HSBC ب�ساأن توفري اخلدمات. وقد يت�سمن ال�سخ�ض ذو ال�سلة، على �سبيل الذكر ال احل�رش، اأي �سامن اأو اأي مالك م�ستفيد 
اأو اأمني اأو م�سفي اأو حار�ض االأمانة1 اأو اأي �ساحب ح�ساب خم�س�ض اأو اأي مدفوع له دفعة خم�س�سة اأو ممثّلك اأو وكيلك اأو و�سّيك 
اأو ال�سخ�ض املعني لديك اأو اأي �سخ�ض متتلك معه ح�سابًا م�سرتكًا اأو اأي حامل بطاقة اإ�سافية اأو اأي اأ�سخا�ض اأو كيانات اأخرى لديك 

.HSBC عالقة معها ذات �سلة بعالقتك مع جمموعة

"بيانات العمالء" تعني البيانات ال�سخ�سية و/اأو املعلومات ال�رشية و/اأو البيانات ال�رشيبية اخلا�سة بك اأو اخلا�سة بال�سخ�ض 
ذو ال�سلة.

HSBC القاب�سة �ض م ع و�رشكاتها التابعة والفرعية والكيانات الزميلة واأيًا من  "جمموعة HSBC" تعني جمتمعني ومنفردين، 
فروعها ومكاتبها ويكون لـ "اأي ع�سو يف جمموعة HSBC" نف�ض املعنى.

اإليهم من خاللها. اأو بيانات تتعلق باالأفراد وال�رشكات التي ميكن التعرف  اأية معلومات  "البيانات ال�صخ�صية" تعني 

"اخلدمات" ت�ستمل على )اأ( فتح و�سيانة واإغالق ح�ساباتك امل�رشفية و)ب( تزويدك بالت�سهيالت االئتمانية واملنتجات واخلدمات 
امل�رشفية االأخرى وتنفيذ ومتابعة الطلبات والتقييم االئتماين وتقييم االأهلية و)ج( االإبقاء على عالقتنا الكلية معك.

اأو النقدية القطرية واالأجنبية املوجودة حاليًا ويف امل�ستقبل. اأو املالية  "ال�صلطات ال�رشيبية" تعني ال�سلطات ال�رشيبية 

اأية �سلطة  اأو قد تكون مطلوبة من قبل  اإ�سدارها  اأخرى قد يتم  اأو م�ستندات  ا�ستمارات  اأية  "ا�صتمارات ال�صهادة ال�رشيبية" تعني 
الو�سع  اأو  ال�رشيبي  و�سعك  على  للتاأكيد  واالآخر  احلني  بني   HSBC جمموعة  يف  ع�سو  اأي  قبل  من  اأو  قبلنا  من  اأو  �رشيبية 

ال�رشيبي لل�سخ�ض ذو ال�سلة.

بها  قوانني حملية معمول  باأي  باالمتثال   HSBC جمموعة  يف  ع�سو  اأي  التزام  اأو  التزامنا  يعني  ال�رشيبي"  المتثال  "التزام 
اأو  اأو لوائح  اأو قوانني  اإقامتنا  اأو حمل  اأو متعددة اجلوانب مربمة من قبل الدولة التي تتواجد فيها موؤ�س�ستنا  اأو معاهدة ثنائية 
توجيهات اأجنبية من اأي كيان حاكم تكون مطبقة ومفرو�سة يف الدولة التي تتواجد فيها موؤ�س�ستنا اأو حمل اإقامتنا اأو اأية اتفاقية 

1   ين�ساأ االئتمان يف بع�ض االخت�سا�سات الق�سائية عندما يكون ال�سخ�ض هو املالك القانوين الأ�سل ما )م�ستاأمن( ولكنه يحتفظ به بالنيابة عن �سخ�ض اآخر له ح�سة فيه 
وي�ستفيد منه )امل�ستفيد(. 
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مع �سلطة �رشيبية وفقًا ملا اأعاله، الأغرا�ض توفري بيانات العمالء و/اأو اقتطاع اأو احتجاز ال�رشيبة.

اأو املعلومات والبيانات املتعلقة بو�سعك ال�رشيبي وتلك املتعلقة بال�سخ�ض ذو ال�سلة. "معلومات �رشيبية" تعني امل�ستندات 

HSBC ال�رشق االأو�سط املحدود يف قطر. اإلى بنك  "نحن" و"لنا" و"اخلا�ص بنا" ت�سري 

اإن االإ�سارة اإلى املفرد تت�سمن اجلمع )والعك�ض بالعك�ض(.

ا�صتخدام بيانات العمالء ب�صاأن التزامات المتثال ال�رشيبي  .1

اجلمع وامل�صاركة

HSBC جتميع واالحتفاظ وا�ستخدام بيانات العمالء لغر�ض  اأنه ميكن لنا ولالأع�ساء االآخرين يف جمموعة  توافق على   1-1
الوفاء بالتزامات االمتثال ال�رشيبي اخلا�سة بنا/ بهم.

توافق على اأنه يجوز لنا والأي ع�سو يف جمموعة HSBC و/اأو اأي �سخ�ض قد نف�سح عن بيانات العمالء اإليه، ح�سبما يكون   2-1
�رشوريًا اأو مالئمًا، حتويل ونقل واالإف�ساح عن اأية معلومات عميل وفقًا اللتزامات االمتثال ال�رشيبي لدينا/ لديهم اأو 

تطبيقها، مبا يف ذلك االإف�ساح اإلى: 

ال�سلطات ال�رشيبية؛ و )اأ( 

االأع�ساء االآخرين يف جمموعة HSBC ومزودي اخلدمة من الغري )الأغرا�ض التنفيذ(؛ و )ب( 

وكالء احلجز ال�رشيبي واأي �سخ�ض يت�رشف بالنيابة عنك وم�ستلمي الدفعات وامل�ستفيدين واالأ�سخا�ض املعينني  )ج( 
الت�سوية واالأطراف  اأو  واأنظمة املقا�سة  الوكيلة وغرف املقا�سة  يف احل�ساب والو�سطاء والبنوك املرا�سلة والبنوك 
املقابلني يف ال�سوق وم�ستودعات املبادلة اأو التجارة واأ�سواق االأوراق املالية وال�رشكات التي لديك فيها ح�سة يف 

اأوراق مالية يحتفظ بها HSBC من اأجلك.

قد ت�ستمل عمليات التحويل اأو النقل امل�سار اإليها يف البند 1-2 اأعاله على عمليات التحويل اأو النقل اإلى االخت�سا�سات   3-1
الق�سائية التي ال تطبق فيها قوانني حلماية البيانات والتي من �ساأنها توفري نف�ض م�ستوى احلماية كما هو احلال عليه يف 

االخت�سا�ض الق�سائي الذي تقدم فيه اخلدمات.

التزامات العميل

توافق على تزويدنا على الفور باأية معلومات اأو بيانات قد نطلبها للوفاء بالتزامات االمتثال ال�رشيبي لدينا والتزامات   4-1
االأع�ساء االآخرين يف جمموعة HSBC وباإبالغنا خطيًا على الفور يف حال حدوث اأية تغيريات يف البيانات املقدمة اإلينا.

توافق على التاأكد من اإبالغ كل �سخ�ض ذو �سلة مت تقدمي بياناته اإلينا اأو اإلى اأي ع�سو يف جمموعة HSBC )اأو القيام   5-1
يف الوقت املالئم( واإحاطته علمًا واحل�سول على موافقته على جمع ومعاجلة واالإبقاء على وحتويل ونقل واالإف�ساح عن 

بياناته على النحو الوارد يف هذه ال�رشوط.

تقّر وتوافق على اأّنه:  6-1

معقولة  فر�سة  توّفر  حلني  ومعقول  منطقي  ب�سكل  طلبناها  التي  العمالء  بيانات  توفري  من  متكنك  عدم  حال  يف   •
للتحّقق من بيانات العمالء،

يف حال قيامك اأو اأي �سخ�ض ذو �سلة باحتجاز اأو �سحب اأية تنازالت و/اأو موافقات قد نحتاجها اأو اأي ع�سو يف   •
جمموعة HSBC جلمع اأو معاجلة اأو االإبقاء على اأو نقل اأو حتويل اأو االإف�ساح عن بيانات العمالء، اأو

وفقًا ملا قد يكون مطلوبًا خالفًا لذلك مبوجب التزام االمتثال ال�رشيبي،  •

:HSBC فاإننا اأو اأي ع�سو يف جمموعة

التي  اأو جزء من اخلدمات احلالية  اال�ستمرار يف توفري كامل  اأو  قد نكون غري قادرين على توفري خدمات جديدة   •
تقدم اإليك واالحتفاظ بحق اإنهاء عالقتنا معك؛ اأو

قد نتو�سل اإلى اأية نتائج تعترب مالئمة لو�سعك اأو لو�سع ال�سخ�ض ذو ال�سلة اأو اأي ح�ساب اأو دفعة مرافقة واتخاذ   •
االإجراءات التي تعترب ب�سكل منطقي �رشورية للوفاء بالتزامات االمتثال ال�رشيبي لدينا/ لديهم، مبا يف ذلك، على 



�سبيل الذكر ال احل�رش، االإبالغ عن بيانات العمالء اإلى اأية �سلطة �رشيبية اأو احتجاز املبالغ ودفعها اإلى اأية �سلطة 
�رشيبية، اأو

اإغالق ح�سابك )ح�ساباتك( ح�سبما هو م�سموح به وفقًا للقوانني املحلية. اأو  اأو حتويل  جتميد   •

توافق على اأننا لن نكون مطالبني جتاهك اأو جتاه اأي طرف اآخر عن اأية خ�سارة قد نت�سبب بها اأو اأي ع�سو يف جمموعة   7-1
HSBC عند اتخاذ االإجراء املعقول واملقبول للوفاء بالتزامات االمتثال ال�رشيبي اخلا�سة بنا/ بهم ب�ساأن توفري اخلدمات.

المتثال ال�رشيبي  .2

تقر وتوافق من خالل التوقيع على هذه االتفاقية بـ:  1-2

الوحيدين  امل�سوؤولني  ال�سخ�سية(  ب�سفته  )ولي�ض  �سلة  ذو  �سخ�ض  ب�سفته  يت�رشف  �سلة  ذو  �سخ�ض  وكل  باأنك   •
البيانات  تعبئة  اأو  ال�رشيبة  دفع  احل�رش،  ال  الذكر  �سبيل  على  ذلك،  )مبا يف  ال�رشيبي  بالتزامكم  والتقيد  فهم  عن 
ال�رشيبية اأو امل�ستندات االأخرى املطلوبة ب�ساأن دفع كافة ال�رشائب ذات ال�سلة( يف كافة االخت�سا�سات الق�سائية 
 HSBC التي تن�ساأ فيها تلك االلتزامات والتي تتعلق بفتح وا�ستخدام احل�ساب )احل�سابات( و/اأو اخلدمات التي يقدمها

اأو اأع�ساء يف جمموعة HSBC؛

يف  ت�رشي  اأنها  )اأي  منطقتها  خارج  تاأثري  ذات  مطبقة  �رشيبية  واأنظمة  قوانني  الدول  بع�ض  يف  يكون  قد   •
اخت�سا�سات ق�سائية اأخرى، باالإ�سافة اإلى املنطقة التي ن�ساأت منها( بغ�ض النظر عن مكان اإقامة اأو مقر �سكن اأو 

جن�سية اأو مكان تاأ�سي�ض كّل منك اأو ال�سخ�ض ذو ال�سلة اخلا�ض بك؛ و

م�سورة  على  للح�سول  نن�سحك بال�سعي  �رشيبية.  م�سورة  اأي  بتوفري   HSBC جمموعة  يف  ع�سو  اأي  اأو  نقوم  لن   •
التزاماتك  ب�ساأن  م�سوؤولية  اأي   HSBC جمموعة  يف  ع�سو  اأي  اأو  نتحمل  لن  كما  م�ستقلة.  �رشيبية  و/اأو  قانونية 
ال�رشيبية يف اأي اخت�سا�ض ق�سائي قد تن�ساأ فيه مبا يف ذلك، على �سبيل الذكر ال احل�رش، اأيًا من تلك االلتزامات 
التي تتعلق على وجه التحديد بفتح وا�ستخدام احل�ساب )احل�سابات( و/اأو اخلدمات التي نقدمها و/اأو يقدمها اأع�ساء 

.HSBC يف جمموعة

ال�رشية امل�رشفية  .3
متنحنا موافقتك ب�سكل �رشيح وعلني عند املوافقة والقبول بهذه ال�رشوط مل�ساركة معلوماتك على النحو الوارد يف هذه 
ال�رشوط وتتخلى اأي�سًا ب�سكل �رشيح وعلني عن اأي حق بال�رشية تكون خمواًل به ح�سب قوانني واأنظمة ال�رشية امل�رشفية 
ب�سكل �رشيح وعلني على عدم  يف قطر ويف اخت�سا�سات ق�سائية اأخرى )"قوانني واأنظمة ال�رشية امل�رشفية"(. وتوافق 
حتميلنا اأو اأي ع�سو اآخر يف جمموعة HSBC )مبا يف ذلك اأيًا من امل�سوؤولني اأو املوظفني اأو الوكالء من الغري( اأية م�سوؤولية 
اأو  اأو ن�سيء الت�رشف ب�سكل متعمد  اأو مطالبة متعلقة بقوانني واأنظمة ال�رشية امل�رشفية ما مل نت�رشف ب�سكل احتيايل 

نرتكب اإهمااًل فادحًا.

ا�صتقاللية الأحكام  .4
يف حال اأ�سبح جميع اأو اأي جزء من هذه ال�رشوط غري قانوين اأو غري �ساري املفعول اأو غري قابل للتطبيق يف اأي جانب 
وفقًا للقوانني املعمول بها يف اأي اخت�سا�ض ق�سائي، فعندئذ لن تتاأثر قانونية اأو �رشيان مفعول اأو قابلية تطبيق هذه 

ال�رشوط يف اأية اخت�سا�سات ق�سائية اأخرى اأو بقية هذه ال�رشوط يف ذلك االخت�سا�ض الق�سائي.

لقد قراأت وفهمت ووافقت على ال�رشوط اأعاله.

ا�صم العميل: ................................................................................................................................................................................................................................................ 
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