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يتم توفري  HSBC Global Viewمن قبل جمموعة
 HSBCالقاب�ضة بيه ال �سي و�رشكاتها الفرعية املنت�رشة
يف جميع �أنحاء العامل (حيث يت�ضمن كل منها عند ا�ستخدام
الكلمات “نحن” و”لنا” و “ ”HSBCيف هذه ال�رشوط
والأحكام).
وت�ساهم هذه اخلدمة يف متكينك من القيام بربط وا�ستعرا�ض
ح�ساباتك لدى � HSBCأو ا�ستعرا�ضها فقط يف �أية دولة
من العامل عرب االنرتنت عند الدخول �إلى موقع HSBC
االلكرتوين با�ستخدام �أي هاتف متحرك يدعم هذه امليزة
وذلك عن طريق اخلدمات  HSBCامل�رصفية ال�شخ�صية عرب
االنرتنت يف تلك الدولة مع ح�ساباتك املوجودة والتي ميكن
الو�صول �إليها عرب خدمات  HSBCامل�رصفية ال�شخ�صية
يف �أية دولة �أخرى �إال �أن هذه اخلدمة غري متوفرة يف كافة
البلدان وال ميكن الو�صول �إليها عرب �أجهزة الهاتف املتحركة
يف كافة الدول .لذا يرجى قراءة هذه ال�رشوط والأحكام
(“ال�رشوط والأحكام”) قبل البدء با�ستخدام اخلدمة وربط
ح�ساباتك.

	�أ  .ا�ستخدام اخلدمة
 .1املعلومات التي تقدمها .توافق على �أنه يجوز لنا ا�ستخدام �أية
(�سواء كانت
معلومات تقدمها �إلينا �أو موجودة لدينا متعلقة بك
ً
متعلقة باخلدمة �أو غري ذلك) على النحو املطلوب لتوفري اخلدمة
�إليك فقط.
 .2الو�صول للح�ساب .توافق على �أنه ميكن للموظفني واملنظمني
ومزودي اخلدمة من الغري واملدققني احل�سابيني وامل�ست�شارين
القانونيني والوكالء الآخرين لدينا الو�صول �إلى معلوماتك على
النحو املطلوب لتوفري اخلدمة والتحقيق يف ال�شكاوى وااللتزام
بالقوانني والأنظمة واللوائح املعمول بها.

وت�ؤكد على �أنك املالك القانوين للح�ساب (للح�سابات) التي
خ�ص�صتها و�أنك تتمتع بال�صالحية ال�ستخدام هذه اخلدمة.
 .4تعليمات اخلدمة .توافق على االلتزام ب�أية تعليمات نعلمك
بها يف �أي وقت ب�ش�أن ا�ستخدام اخلدمة �أو �أمن اخلدمة ولن
نت�صل بك لطلب كلمة (كلمات) ال�رس �أو معلومات ت�سجيل
الدخول وتوافق على عدم ا�ستخدام اخلدمة لأغرا�ض غري
قانونية.
 .5حقوقنا يف اخلدمة .تقر وتوافق على �أن  HSBCليه كافة
احلقوق يف اخلدمة واملحتويات املعرو�ضة على موقعنا
الإلكرتوين (مواقعنا الإلكرتونية) وي�سمح لك با�ستخدام
هذه املحتويات لأغــرا�ض الــخدمة فــقط ،بــينما ال يجوز
لك ن�سخ �أو �إعادة ن�سخ �أو توزيع �أو �إن�شاء �أعمال م�شتقة من
هذه املحتويات ،كما توافق �أي�ض ًا على عدم القيام بالهند�سة
العك�سية �أو التجميع العك�سي لأي من تقنياتنا مبا يف ذلك،
على �سبيل الذكر ال احل�رص� ،أية �أجزاء �صغرية من �شيفرات
اجلافا املرافقة لهذه اخلدمة.
 .6ال�سلطات ال�رضيبية و�/أو التنظيمية .تقر �أنه عند ا�ستخدامك
خلدمة ربط وا�ستعرا�ض ح�سابك (ح�ساباتك) لدى HSBC
املوجودة يف �أية دولة يف العامل (“الدولة الأولى”) مع
ح�سابك (ح�ساباتك) لدى  HSBCيف �أي دولة �أخرى يف
العامل ف�إن هذا يعني ب�أن ال�سلطات ال�رضيبية و�/أو التنظيمية
يف هذه الدولة الأخرى من العامل التي يوجد فيها ح�سابك
(ح�ساباتك) لديها احلق يف الو�صول �إلى املعلومات املتعلقة
بح�سابك لدى  HSBCاملرتبطة بح�سابك (ح�ساباتك)
املوجود يف الدولة الأولى والعك�س بالعك�س وذلك مبقت�ضى
القانون ،وقد ترغب يف احل�صول على امل�ساعدة بهذا ال�ش�أن
من امل�ست�شارين ال�رضيبيني والقانونيني لديك.

 .3ح�ساباتك لدى  .HSBCعند ا�ستخدام اخلدمة ف�إنه ب � .أمن اخلدمة

توافق على �أنه ميكننا الو�صول وربط ح�ساباتك لدى
 HSBCاملوجودة يف �أية دولة يف العامل من خالل و�صلها
وربطها نيابة عنك مبواقع  HSBCالإلكرتونية التي قمت
بتخ�صي�صها للح�صول على املعلومات املتعلقة بح�سابك
وكذلك ا�ستخدام وحفظ املعلومات على خمدماتنا (�أينما
تواجدت يف �أي مكان بالعامل) لغر�ض توفري اخلدمة ،وعليه
ف�إنك تعيننا مبوجبه كوكالء عنك لهذا الغر�ض بالتحديد

تعترب الأحكام التالية مل�صلحة ولتحقيق الأمن لكافة م�ستخدمي
اخلدمة.
 .1توفري التعليمات الدقيقة .توافق على توفري املعلومات
ال�صحيحة والدقيقة والكاملة املتعلقة بك على النحو املطلوب
لربط ح�سابك (ح�ساباتك) .كما توافق �أي�ض ًا على �إبقاء معلومات
ح�سابك حمدثة ودقيقة يف كافة الأوقات.

 .2احلفاظ على كلمة (كلمات) ال�رس �آمنة� .ستكون م�س�ؤو ًال عن د  .تــحــويــل الأمــــــوال

احلفاظ على �رسية كلمة (كلمات) ال�رس لديك والتفا�صيل الأمنية
الأخرى املتعلقة باخلدمة حيث يتحتم عليك عدم الإف�صاح عنها
لأي �شخ�ص كان �إال يف احلاالت التي تكون مطلوبة ال�ستخدام
اخلدمة .لذا ،ف�إنه يتعني عليك �إخطارنا على الفور ب�أي ا�ستخدام
غري م�رصح به لكلمتك (كلماتك) ال�رسية �أو �أي انتهاك �أمني �آخر.
وبا�ستثناء ما هو مطلوب مبوجب القوانني �أو الأنظمة �أو اللوائح
الأخرى املعمول بها ف�إننا لن نكون م�س�ؤولني عن تعوي�ض �أية
خ�سارة قد تتكبدها نتيجة ال�ستخدام �أي �شخ�ص �آخر لكلمتك
(كلماتك) ال�رسية فيما يتعلق باخلدمة .كما ينبغي عليك عدم
ا�ستخدام �أية كلمة (كلمات) �رسية ل�شخ�ص �آخر يف �أي وقت من
الأوقات.

ج  .الإلغاء والإيقاف والتغيريات
� .1إلغاء اخلدمة .ميكنك �إلغاء اخلدمة يف �أي وقت من خالل
�إخطارنا بذلك مبوجب �إ�شعار .وعند ا�ستالم طلبك ب�إلغاء اخلدمة
ف�سيتم �إيقاف ربط ح�سابك (ح�ساباتك) .كما ميكنك الطلب يف �أي
وقت حذف ح�ساب �أو �أكرث من ح�ساباتك من اخلدمة و�سيتم �إلغاء
اخلدمة يف حال �إزالة كافة ح�ساباتك املربوطة من اخلدمة.
 .2وقف اخلدمة .نحتفظ بحق وقف اخلدمة ب�شكل م�ؤقت �أو دائم
يف �أي وقت من الأوقات مبوجب �إ�شعار �أو بدونه يف حال قيامك
بانتهاك �أي من هذه ال�رشوط �أو �رشوط �أية اتفاقية �أخرى مربمة
معنا �أو يف حال عدم التزامك باملعايري امل�ؤهلة �أو يف حال
وجود انتهاك حمتمل لأمن اخلدمة �أو احتياجنا لتنفيذ �أعمال
�صيانة �أو اعتربنا لأ�سباب جتارية �أو قانونية �أو تنظيمية يف �أي
وقت ب�أن توفري اخلدمة مل يعد جمدياً.
 .3التغيــريات الطارئة على اخلدمة وعلى هذه ال�رشوط .ميكننا
تـغيري اخلدمة و�/أو هذه ال�رشوط يف �أي وقت وذلك لأ�سباب
فنية �أو تـح�سني اخلدمة من خالل تقدمي �إ�شعار بذلك ح�سب
القانون �أو الأنـظمة �أو اللوائح املعمول بها كما ميكننا �أي�ض ًا
فر�ض ر�سوم ال�سـتخدام اخلدمة من خالل �إر�سال �إ�شعار بذلك
�إليك ح�سب الـقوانني �أو الأنـظمـة �أو اللوائح املعمول بها .ويف
حال عدم موافقتك على هذه الـتغيريات التي �أجريناها (مبا يف
ذلك يف حال فر�ضنا للر�سوم) فـعندئذ يـمكننا �إيقاف ا�ستخدام
اخلدمة قبل �إجراء التغيريات وتوافق على �أنـنا لن نكون مطالبني
جتاهك �أو �أي طرف �آخر عن �أية تغيريات تطر�أ على اخلدمة �أو
�أي �إيقاف لها.

بالن�سبة للتحويالت التي تنطوي على العمالت املعتمدة ف�سيتم
تنفيذها “ب�شكل فوري” و�ستكون معدالت ال�رصف املعرو�ضة
على �صفحات ا�ستعرا�ض وت�أكيد التفا�صيل دائم ًا وفق ًا ملعدالت
ال�رصف املطبقة فعلياً.
�أما التحويالت التي تنطوي على �أي عمالت غري معتمدة �أو
مت �إجراءها بني عمالت معتمدة و�أخرى غري معتمدة ،ف�سيتم
تنفيذها “ب�شكل مبا�رش” ،و�ستكون معدالت ال�رصف ،املعرو�ضة
على �صفحات ا�ستعرا�ض وت�أكيد التفا�صيل ،جمرد معدالت
�إر�شادية حيث قد تكون خمتلفة عن معدل ال�رصف املطبق فعلياً.
العمالت املعتمدة لأغرا�ض هذه الفقرة هي الدرهم الإماراتي
والدوالر الأ�سرتايل والدينار البحريني والدوالر الكندي والفرنك
ال�سوي�رسي والكرونا الت�شيكي والكرونا الدمناركي واليورو
واجلنيه الإ�سرتليني ودوالر هونغ كونغ والني الياباين والدينار
الكويتي ،و باتاكا ماكاو ،والبيزو املك�سيكي والكرونا الرنويجي
والدوالر النيوزيالندي والروبل الرو�سي والريال ال�سعودي
والكرونا ال�سويدي والدوالر ال�سنغافوري والكرونا ال�سلوفاكي
والباخت التايالندي واللرية الرتكية والدوالر الأمريكي وراند
جنوب �أفريقيا .وهذه االخت�صارات هي اخت�صار �أ�سماء العمالت
القيا�سية امل�ستخدمة من قبل املنظمة الدولية للمعايري (الإيزو)
(.)www.iso.org

هـ  :ال �ضمانات �أو حدود مل�س�ؤوليتنا والتعوي�ض
 .1ال �ضمانات� .سنتخذ كافة �سبل العناية املعقولة للت�أكد من
�أن �أية مـعلـومات يتم تقدميها �إليك �أثناء ا�ستخدامك للخدمة
�صحيحة ودقيقة وتعك�س املعلومات املت�ضمنة يف �أنظمتنا
احلا�سوبية� .أو يف حال توفري املعلومات من قبل طرف �آخر،
ف�إنها �ستعك�س املعلومات التي نتلقاها من ذلك الطرف بدقة.
ونتيجة لطبيعـة الـخدمـة والـظروف اخلارجة عن نطاق �سيطرتنا
املعقولة ف�إنك توافق على ا�ستخدام اخلدمة على م�س�ؤوليتك
اخلا�صة ،و�سيتم توفري اخلدمة كما هي وعند توفرها وال ن�ضمن
ب�أن تـكون الـخدمة م�ستمرة �أو �أن تقدم يف الوقت املالئم �أو
ب�شكل خايل من الأخطاء و�إلى �أق�صى حد م�سموح به ح�سب
القوانني �أو الأنظمة �أو اللوائح املعمول بها .كما �سيتم توفري
�سواء كانت �رصيحة �أو
اخلدمـة دون تقدمي �ضمانات من �أي نوع ً
�ضمنية مبا يف ذلــك ،على �سبيل الذكر ال احل�رص� ،أية �ضمانات

ب�صالحية العر�ض يف ال�سوق �أو مالئمة لغر�ض حمدد.
 .2حدود م�س�ؤوليتنا .توافق �إلى �أق�صى حد م�سموح به ح�سب
القوانني �أو الأنظمة �أو اللوائح املعمول بها على �أننا لن نكون
م�س�ؤولني عن �أي مطالبة ب�أية خ�سائر �أو �أ�رضار حتذيرية غري
مبا�رشة �أو عار�ضة �أو خا�صة �أو تابعة مبا يف ذلك ،على �سبيل
الذكر ال احل�رص ،خ�سارة الأرباح �أو فقدان ال�سمعة �أو اال�ستخدام
�أو البيانات �أو �أية خ�سائر �أخرى غري ملمو�سة حتى يف حال مت
�إعالمنا ب�إمكانية وقوع هذه اخل�سائر نتيجة لـ )1( :ا�ستخدام �أو
عدم �إمكانية ا�ستخدام اخلدمة �أو ( )2الو�صول غري امل�رصح به
للخدمة �أو ( )3ت�رصيحات �أو ت�رصف �أي �شخ�ص ما �أثناء توفري
اخلدمة �أو (� )4أية م�س�ألة متعلقة باخلدمة.
 .3التعوي�ض .توافق على تعوي�ضنا مع مزودي اخلدمة لدينا
ب�شكل كامل مقابل �أية مطالبات وم�س�ؤوليات و�أ�رضار وخ�سائر
ونفقات وتكاليف من قبل الغري (مبا يف ذلك �سبيل الذكر ال
احل�رص ،الر�سوم القانونية) الناجتة �أو النا�شئة عن �أي انتهاك
ارتكبته لهذه ال�رشوط �أو ملخالفتك حقوق امللكية الفكرية لدينا.

و  .ال�رشوط الأخرى املطبقة
ال ت�ؤثر هذه ال�رشوط على �رشوط �أية اتفاقية (“ال�رشوط
الأخرى”) التي قد تطبق عليك ب�ش�أن ا�ستخدام �أو ت�شغيل
اخلدمات امل�رصفية ال�شخ�صية عرب االنـرتنت بـخ�صو�ص
ح�سابك (ح�ساباتك) وتبقى ال�رشوط الأخرى بكامل �رسيان
الـمفعــول والنفاذ .ويف حال تعار�ض هذه ال�رشوط مع ال�رشوط
الأخرى ف�إن هذه ال�رشوط ت�سود �إلى احلد الذي تـتعلق فيه
على وجه التحديد باخلدمة والتزامـها بالـقـوانني والأنــظمة
والــلوائح املعمول بها و�إلى حد �أي من هذه التعار�ضات .كما
يتحتم عليك االمتناع عن �إجراء �أية تعامالت مبوجب �رشوط
�أخرى مغايرة للمرا�سيم والقرارات املعمول بها (مبا يف ذلك
يف حال كنت �أمريكي اجلن�سية ،مرا�سيم وقرارات مكتب رقابة
الأ�صول اخلارجية).

ز  .متفرقات
 .1اخلدمة هي خدمة �شخ�صية من �أجلك وال ميكنك التنازل عنها
لأي �شخ�ص �آخر كما توافق على عدم القيام ب�أي ا�ستخدام جتاري
لها.

 .2وما مل يتم ذكر خالف ذلك يف هذه ال�رشوط ،ف�إن كافة
الإ�شعارات التي نقدمها لك ينبغي �أن تكون خطية ويجوز تقدميها
عن طريق الربيد الإلكرتوين على ذات الأ�سا�س (وتخ�ضع لذات
ال�رشوط) كما ال�رشوط الأخرى .و�إ�ضافة لذلك ما مل يكن حمظوراً
ح�سب القوانني �أو الأنظمة �أو اللوائح املعمول بها ،ف�إنه يجوز لنا
تقدمي الإ�شعارات �إليك عرب ر�سالة نبثها من خالل اخلدمة �أو من
خالل اخلدمات امل�رصفية ال�شخ�صية عرب االنرتنت.
� .3سيتم التعامل مع �أي �إ�شعار يتم تقدميه عن طريق الربيد
الإلكرتوين �أو نقوم ببثه عرب اخلدمة �أو عرب اخلدمات امل�رصفية
ال�شخ�صية عرب االنرتنت حتت البند (و )1على �أنه م�ستلم بعد 24
�ساعة من �إر�ساله.
 .4لن ي�ؤثر �أي ت�ساهل من قبلنا بخ�صو�ص هذه ال�رشوط يف �أي
فرتة من الفرتات على حقنا يف فر�ض هذه ال�رشوط ب�شكل �صارم
يف �أي وقت.
 .5يف حال كان �أي �رشط من هذه ال�رشوط غري قابل للتطبيق
فعندها ينبغي تف�سري هذا احلكم �إلى �أقرب حد ممكن على �أنه
يعك�س نية الأطراف مع بقاء كافة الأحكام الأخرى بكامل
�رسيان املفعول والنفاذ.
 .6ت�شكل هذه ال�رشوط جممل التفاهم بينك وبيننا حول اخلدمة.
 .7تخ�ضع هذه ال�رشوط لقوانني يف االخت�صا�ص الق�ضائي �أو
الدولة التي يوجد فيها ح�سابك (ح�ساباتك) من  HSBCحيث
تقوم با�ستخدامك الأول للخدمة لربط ذلك احل�ساب (احل�سابات)
�إلى احل�ساب (احل�سابات) املوجودة يف دولة �أخرى �أو اخت�صا�ص
ق�ضائي �آخر و�إلى احلد امل�سموح به مبوجب القانون ف�إنك توافق
على االخت�صا�ص الق�ضائي الغري ح�رصي للمحاكم يف ذلك
االخت�صا�ص الق�ضائي �أو تلك الدولة.

ح  .قبول هذه ال�رشوط
عند و�ضع عالمة �صح يف املربع �أدناه ف�إنك ت�ؤكد على:
� .1أنك بلغت �سن الثامنة ع�رشة من العمر �أو فما فوق (�أو �أي عمر
�آخر ح�سب املطلوب وفق ًا للقوانني �أو الأنظمة �أو اللوائح املطبقة
عليك لإبرام العقد) و
 .2توافق على هذه ال�رشوط .ويف حال عدم موافقتك على كافة
هذه ال�رشوط ف�إنك لن تكون قادراً على ا�ستخدام اخلدمة.

