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وقبلوأنونبمأو

 HSBCصدى بنك اص حتفظ بها  األشععياا اص رطبطانبكم واص تروقل بينطبق هذا اإلشععرار شعشععرار اصيةعععلععالم عوم اص روعما  
ك ا هع  ،في اصباانا  باعتبارهم اص تحك ان ،HSBCمج ععل ضعع ن واألعضععاا اريرين  ،فرع اصبحرين ،اصشععرا األو ععم اص حدو 

ذه ال ا عععتيدامنا صهوكاف ،بكم األشعععياا اص رطبطان  اصتي نج رها حعصكم وحعل ااإلشعععرار اص روعم هذا مبان أ ناه. ويعضععع 
شاركها ،اص روعما  شاركتهااصتي طفرض عوانا واصظروف  ،ومع من  ن اصحفاظ عوم ض ان وما هي اإلجرااا  اصتي نتيذها ص ،م

رفال و ةصيدما  اصصوحةعل عوم  مرنا اطفاقاتكمفي حال انتهاا يست ر ططباق هذا اإلشرار حتم و. أمنها وح ايتهاويةعلاتها 
ما  اص ةرفال شأو اصشروط نب شروط وأحكام اصيداعصم ج عواكم قرااة هذا اإلشرارصذا ينبغي أو غارها من اص نتجا  واصيدما . 

 . هاواإلفةاح عنوعما  اص رطتض ن أقسام طتروق با تيدام  ألنها ، نتجا  واصيدما ماص طبقل عوم اصواألحكام األيرى 

 
نا االصكتروني عصم معاقع عوم برض اصروابم طؤ ي  ال معقر رل أيرى عصكترون نكطاب ها  أيرى غار  HSBC صب ها  HSBCأو صج صدي

ل اصيال اصيةعلال ا شرارقبعصكم إلمن عواكم اصتأكد . صذا ينبغي اإلشرار قد طيتوف عن هذاو ،ةعلال يالل بهايعشرارا  
 . اص ذكعرة اص عاقع األيرى عند ا تيدامبهم 

 

قعم بإجراا طرامالطكم أو أي شععععيو يو ،أي شععععيو مفعض عوم حسععععابكم ،هذا يرنيف"اصياا بكم" أو وعندما نقعل "أنتم" 
 ولي اصةوذأو اص نفذين أو اصعكالا ب عجب  ندا  اصتعكالم واألشياا اريرين  األمناا ،اص ةرفال مرنا صةاصحكم شأيمرامالطكم 

 م. وكالا األمانلوواصشركاا واألعضاا  ،شب ا في ذصك اص فعضان باصتعقاع
 

شرار ب سام من هذا اإل ضا  ذصك قد صو ،فقم األفرا اصر الا من طتروق أق ض ن . يكعن منا باً   احاثق نا بتع من  اصر الاوهذا يت
وصكنها  ،اصتجار اص نفر ين واصشعععركاا في اصشعععراكا  اصرامل ،كاان قانعني منفةعععل شأيألع اصهم اصتجاريل كعن ي الم ن األفرا  

 طستثني اصشركا  اص حدو ة واألشكال األيرى صكاان اصشركلم. 

 
يكعن  وقد ،بكمم اص رطبطان شاألفرا اص رطبم هذا يرني اصفر  ف ،ماص رطبطان شاألشياااص رطبم عند ا تيدام مةطو  "اصشيو و

ضامن أو  شراكل أو مسؤول أو معظفمدير أي  شركاا وأعضاا في  أو ماصك  ،أو شيو متحكم ،أو أي ماصك رئاسي ،شركل أو 
أو  ،لععاحب اصحسععا  أو اص فعض باصتعقاع صوحسععا  اص يةععوأو  ،ولععي أمانل أو  ،أو مكوف باصتسعععيل ،وكال أمانلمسععتفاد أو 

من  أو األفرا  ،اص ران من قبوكم اصشععيوأو اصعكال أو  ،اص  ثل عنكمأو اص حامي اصياا بكم أو  ،مسععتوم اصدفرل اص يةععةععل

 . HSBCطكعن صديكم عالقل مرهم طيو عالقتكم ب ج ععل  آيرين أو أي أشياا ،ع الئكم
 

شععياا األب ا في ذصك باانا   ،هاتراصجقعم ب عجاه أي أفرا  طكعن بااناطهم اصشععيةععال اصتي قد نحةععل عواها ونعوانا طنبغي ي
لالعصم  ،اص رطبطان شرار اصيةع ستيدم مروعماطهم حسب اص بان  ونتأكد من أنهم عوم  رايل ،ع قبل طقديم مروعماطهم بأننا ن

  .عوم مروعماطهم اصتي نستيدمهاحةعصنا أو  ،عصانا
 

واصتي طر ل ك تحكم ببااناطكم اصشعععيةعععال. ما صم ينو عوم  HSBCشعععركا  مج ععل  ،نرني بذصكفإننا  ،وعندما نقعل "نحن"

اص تحكم باصباانا  ألغراض هذا هع  اص نامل، اصبحرينم ،57اصشعععرا األو عععم اص حدو  شا.    HSBCبنك فإن  ،يالف ذصك أ ناه
 اإلشرار. 

و.وخألشةخصوصيمةتبط نببكموأوو  مخويتالقووصيمال اخ وصيتيونق موبجماهخاخوهيو

وقد  .ذي اصةععولب ا يت اشععم مع اصوعائ  واصقانعن  ،األشععياا اص رطبطانواص روعما  اص تروقل ب مروعماطكمنقعم فقم بج ع  عع

اص عجع ة أو  ،صحةعععل عواهاطوبعن اطقد طتروق بأي من اص نتجا  أو اصيدما  اصتي و ج ع اص روعما  من مج ععل مةععا رقعم بن

عندما طتفاعوعن أنتم أو  ،األشعععياا اص رطبطانبواص تروقل بكم أو كانت صديكم في اص اضعععي. وقد نج ع اص روعما   صديكم حاصااً 
أي من عن أو اصسؤال  ،د فروعناحزيارة أ وأاالطةال بنا عند أو  ،لقنعا  اص تحركاصصو عقع االصكتروني أو  زيارطكمعند أي  ،هم مرنا

 يدماطنا. أو منتجاطنا 
 

 قدك ا أي عند طقديم هعيتكم صفت  حسععا .  ،بشععكل مباشععر األشععياا اص رطبطاناص روعما  منكم ومن برض هذه وقد طأطي 

. وقد HSBCصبنك طابرل  شعركا  أيرىأو أو و عام آير  أو  ع سعاركممحاماكم أو  ،اص اصيطأطي أيضعاً عن طريق مسعتشعاركم 
 نحةل عوم برض اص روعما  من اص ةا ر اص تاحل صورامل. 

 
 عوم ما يوي   اص روعما  اصتي نقعم بج رهاطتض ن  وقد

ب وبخيبتزويمنخوبهخوصآلخةينوق موأووصيتيويو،زودونخوبهخصيتيوتوصألشععععةخصوصيمةتبط نصيمتالق وبكمووصيمال اخ و ن خ
وعنكم:و

  ًطاريخ ومكان اص اال م.  ،اصجنس ،لاصسععابقاأل عع اا  ،اال ععم ،اصشععيةععال شأيفسععتكعن هي اصباانا   ،عندما طكعن فر ا

 .اص رطبطاناألشياا ج ع هذه اص روعما  عن قعم أيضاً بو عف ن

   واصهاطف  يرقم اصهاطف األرضعععع ،في اصشععععركلمركزك اصعظافي  ،اصبريد االصكتروني ،اصسععععكن عنعان ،االطةععععال شأيباانا

 اص تحركم. 

  اصشععيةععال لعععرة اصهعيل ،األشععياا اص رطبطانوفي حاصل  ،ب ا في ذصك في حال كنت فر اً باانا  هعيتكم اصشععيةععال، 

 بطاقل اصهعيل اصعطنال واصجنسال.  ،جعاز اصسفرباانا  
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 اص روعما  وارراا اص رر  عنها عند اص شاركل في أبحاث اصسعام ،أبحاث اصسعا شأي،  

 باانا  اعت ا  طسعععجال اصديعل في حاصل اصحةععععل عوم اصيدما   ،ا عععتيدام باانا  طسعععجال اصديعل واالشعععتراك شأي

 و  ،اص تحركماطف اصه صهاطف أو عبر االنترنت أو ططباقاعبر اص ةرفال 

  ل تعالععأو باصواال ععت ارا  اصن اذج  ئلطربزو ط عنا بها من يالل اصتي  األشععياا اص رطبطانبكم ومتروقل بمروعما  أيرى
 . غارهاصهاطف أو اصبريد االصكتروني أو عبر االنترنت أو ن طريق أو ع ،بشكل مباشر اً ا ع ،مرنا

 أي:وو،.صألشةخصوصيمةتبط نح يكمووح لووخوأووننشئهخ وصيتيونجماهخصيمال ا

  قنعا  واص ،حةععوتم عواهاب ا في ذصك اص نتجا  واصيدما  اصتي  ،رالقتكم مرنااص تروقل باصشععيةععال واص روعما  بااناطكم

اصتسعععهاال  االئت انال عوم  كمحةععععص وعمكانال ،مرنا كمطفاعو وطرا ،األشعععياا اص رطبطاناصتي طسعععتيدمعنها أنتم و
 ،أرقام حسابا  اصر الاورمعز اص ةرفال اصو ،اصسعااصترامال  بو ،اصبنكطقارير و ،و جال  اص رامال  ،وطاريخ اصدفع ،طهاوع ار

 سععتفاد وعنعانه واال ععم اصكامل صو ب ا في ذصك اص روعما  اص تروقل باصشععكاوى واصنزاعا  ،واص دفععا  في حسععابكم

 األ ا ال.   وطفالال اص رامال

 اصتعقاع  ،شأي واص ةععا قل عواها األشععياا اص رطبطانووهعيل اصشععيةععال صتحديد هعيتكم اصتي نسععتيدمها  ا اص روعم

 ألغراضاصتي طحتاجها و من اص ةععا ر اصيارجالنتوقاها اإلضععافال اصتي  واصباانا اصةعععطال اصهعيل مثل  ،ومروعما  اصبةعع ل
  ،ماصتنظا ي االمتثال

 ماألشياا اص رطبطانأنتم و ااصفروع أو أجهزة اصةراف ارصي اصتي طستيدمعنه ،اص روعما  اصجغرافال شأي،  

 منكعن قدمناها عصاكماصتي قد  اص شعرة جل  ،اص روعما  اص ذكعرة في مستندا  اصر ال شأي،  

   مصديكم واص فضولطفالال اصيدما  اصتي طوقات عها  ،اصتسعيق واص بارا  شأيمروعما،  

   األشياا اص رطبطانواصتقناا  اص شابهل اصتي نستيدمها صوتررف عواكم واصكعكاز موفا 

  وطة ام اص حتعى اصذي نقدمه ياارا  اصتفضاوال اصطذكر 

   ومروعما  اصتأمانم  ، وعك اص رامال باانا   ،ت انمياطر االئطقاام  ،شأي اص ياطرطقاام مروعما،  

  مكافحل غسععععال األمعال من واصرقعبا  قعائم اصتحقق من و ،اصعاجبل اصرنايلمن عجرااا  تحقق اص ،اقا  شأياصتحق باانا

  ابانكم وبان األفر ذا  اصةععععول اص روعما بتبا ل اص حتعى واصباانا  اصعلععععفال اص تروقل و ،اصيارجالاص روعما  وطقارير 
 . واص ؤ سا  ب ا في ذصك اصبريد االصكتروني واصر ائل اصةعطال واص حا ثا  اص باشرةم

 اصبريد االصكتروني واص حا ثل اص باشرةب ا في ذصك  ،ص را ال  وغاره من االطةاال  بانكم وبان اص  ثوان وباننا جال  ا 
  ،ومرا ال  و ائل اصتعالل االجت اعي ،واصر ائل اصفعريل

 شاط أي ناصكشف عن و ، تفالال اص رامالاص تروقل باص روعما   ،صتي نحتاجها صدعم اصتزاماطنا اصتنظا ال شأياص روعما  ا
 بكم أو بهذه األنشطل.  اص تروقل باألطراف اص رطبطلواص روعما   مشبعه أو غار اعتاا ي

 و،أيو،خألشةخصوصيمةتبط نبصيمال اخ وصيتيونجماهخوانوصيم خدصوصألخةىوصيمتالق وبكموو

 اصشركا  األيرى ب ا في  حةةكم فيأو حساباطكم مروعما  حعل  ،شأيصكم  اص روعما  اصتي طوبتم منا اصحةعل عواها
 و  ،اص رامال مباانا  ذصك 

   باصتفاعال   ،شأي من مزو ي اصجها  األيرىاص روعما اص روعما  اصتي طسعععععاعدنا في مكافحل االحتاال أو ما يتروق 
بان األفرا  واص ؤ عععسعععا  وألعععحا  اص وكال  ،االجت اعال ش ب ا في ذصك االطةعععاال  عبر و عععائل اصتعالعععل االجت اعي

 م. اص ج رلين طم اصحةعل عواها من اصشركا  اصتي طج ع اص روعما  ان واريرين اصذراص تعق

و.وخألشةخصوصيمةتبط نك فونستةممواال اختكمووصيمال اخ وصيمتالق وب

 أي  ععببعندما يكعن صدينا  معافقتكم أوعوم حةعععصنا عند  اص رطبطان اص روعما  اص تروقل بكم وباألشععياا عععف نسععتيدم 

 هذه األ با   طش ل و. ال تيدامها آير قانعني

 ض ان االمتثال ص تطوباط  HSBCوطوك اص تروقل ب ج ععل  ،اصتشغاوال اصدايوال نااصحاجل ص تابرل اص ةاص  اص شروعل مثل 

نا  ططعير اصنظام أو ،شب ا في ذصك ع ارة االئت ان واص ياطر اا عدة اصب تدقاق و اصترزيز ،قا تأمان واص  األغراضواصتيطام واص
  ،ماإل اريل

 اصحاجل عصم مراصجل اص روعما  صتنفاذ اطفاقال مبرمل مركم،  

  صالمتثال صو تطوبا  اصقانعنالا  ممراصجل اص روععصم اصحاجل،  

 و ،ألغراض منع أو اصكشف عن اصجري لم ، ةوحل اصرامل شأيصو  اكعن معض  تيدام اص روعما  ك ا هع أن ااالعتقا  ب  

 أو م ار ل أو اصدفاع عن حقعقنا اصقانعنال.  ،اصحاجل عصم طأ اس 

  
  األشياا اص رطبطانأ با  ا تيدام مروعماطكم واص روعما  اص تروقل بوطش ل   

 طقديم منتجاطنا ويدماطنا،      

 مماصيالل بك تأمانوثائق اصعوم  ا اصدفع أو عجراا طغاار ا طوبال طوب ،طنفاذ طروا اطكم شأي،  

 ال نا مركم ،عجراا اصتحقاق اص تروق بجدارطكم االئت ان نا بيالف ذصكم ،وع ارة عالقاط ععالمكم  ،ب ا في ذصك شما صم طيبرو

  ،طه كماص نتجا  واصيدما  اصتي نرتقد بأنها قد ب

 فهم كافال ا تيدام حساباطكم ويدماطكم،   

 اصيدما  اص ةرفالر واا  صدعم اص طقديم،  

 ط عيل اإلرها  واإلطجار باصبشرم ،منع أو اصكشف عن اصجري ل ب ا في ذصك االحتاال واصجرائم اص اصال شأي،  

  وحل اصشكاوى اصتحقاقا،  



ويةماخ وصيم ة   وصيتجخصي ووصيةماخ وصيم ة   وصياخيم  ووصألس صقو يواملك وصيبحةينوصوإشاخصوصية     ويامالء

 

 طقديم اصض ان وا ت راريل األع ال اصتجاريل،  

  ع ارة اص ياطرض ان،  

   عبر االنترنت.  ا وغارها من منةا  اص نتج األجهزة اص ح عصلطقديم اصيدما  اص ةرفال عبر االنترنت وططباقا 

  ا واصيدم ا طحسان اص نتجض ان،  

 ضععل طزويدكم بأفنضعع ن قدرطنا عوم ث يكعن ابحيااراطكم اص فضععول بشععكل أفضععل وحوال اصباانا  صفهم ظروفكم ضعع ان ط

 . صكم يدما  ميةةلوطقديم مشعرة 

 صتزاماطنا اصقانعنالالال واالمتثال نح ايل حقعقنا اصقانع،  

 من اصجها  األيرىقا ان واص قرضان اريرين وناقوي اص وكال واصع طاا واص ساحان واص  ،اصتعالل مع اص حامان،  

  و ططعير اصنظام أو اص نتج واصتيطام واصتأمان واصتدقاق واألغراض اإل اريل.ض ان 

   ا عصاناطدينعن بهاألمعال اصتي ا تر ا . 
 

 . 9اص وحق في اصةفحل  يي كنكم اإلطالع عواها ف ،و روعما ص ناما تيداطريقل صو زيد من اصتفالال حعل 

وك فونتةذوصيقةصصص وبشأنكم

الطياذ  ،اص نتجا  واصيدما عند طقدمكم صوحةععععل عوم  ،في اطياذ اصقرار شأيص سعععاعدطنا ي كننا ا عععتيدام األنظ ل اص ؤط تل 

قد نسععععتيدم اصتقنال اصتي طسععععاعدنا في طحديد . ووغسععععال أمعالم اصتحقق من عدم وجع  احتاالوإلجراا  ،اصقرارا  االئت انال
و اص اصال أتاال أو اصجرائم االحأل ععبا   ،االئت انفا ا يتروق ب ،اط اصحسععا  شأيعوم اصر ال أو نشعع لمسععتعى اص ياطر اص نطعي

 دون عذن منكمم. بم شيو آير با تيدام بطاقتكم اطحديد ما عذا ق
 

أيضععاً طوب عجراا مقابول شععيةععال صهم ويحق  بشععأنهماص روعما  حعل اصقرارا  اص ؤط تل اصتي نتيذها اصتأكد من يحق صألطرف 

 قسم حقعا األفرا  أ ناه.  طجدون اص زيد من اصتفالال في ر.اواالعتراض عوم اصقر

وتاقبوأووتسج لوأق صيكمووأ اخيكمو

األشععععياا قد نر ل عوم طسععععجال طفالععععال طفاعالطكم شطفاعال   ،أمعاصكمح ايل أمنكم وعوم  في اص حافظل صو سععععاعدة 
 طجري اصتي اصشيةال واص قابال  ،ل ونحتفظ ب سار اص حا ثل مرنا ب ا في ذصك اص كاص ا  اصهاطفالجم مرنا. وقد نساص رطبطان

 أي نعع آير من االطةاال . و ،ومحا ثا  اصفاديع ،واصيطابا  ور ائل اصبريد االصكتروني واص حا ثا  اص باشرة ،بشكل مباشر

 
ع ارة و ،طدريب معظفاناو ،وطقاام وطحوال وطحسععان اصيدمل ،عصانا اص عجهل قد نسععتيدم هذه اصسععجال  صوتحقق من طروا اطكم

ن اصجرائم. ويجعز صنا أيضاً اصحةعل عوم مروعما  عضافال حعل هذه اصتفاعال  اص ياطر أو منع واصكشف عن االحتاال وغار ذصك م
ها اصتي أرقام اصهعاطف  ،شأي نا من يالص بواص روعما  طم االطةعععععال ب ك ا نقعم األجهزة أو اصبرمجاا  اص سععععتيدملم. اص تروقل 

س لعر أو طج عوقد معاقرنا اصتوفزيعنال اص غوقل في وحعل اصكامارا  م ا تيدبا لعاط اال  اصفاديعجط لعا  أو أ ياا األشكم وأ
 . اص رطبطان

ووصيتنظ ميصالاتثخلووبخيق صن نويتزصموصال

ن أجل م ،نا اصقانعنال واصتنظا الصتوبال اصتزاماط األشععععياا اص رطبطانمروعماطكم واص روعما  اص تروقل بنقعم با ععععتيدام  عععع
قد وواصسوطا  األيرى. جهاطنا اصتنظا ال ومشاركتها مع  HSBCصوقعانان واصوعائ  اصتي طيضع صها شركا  مج ععل بنك االمتثال 

شب ا في ذصك ط عيل اإلرها  وغسال األمعال وغار ائم اصكشف عن ومنع اصجر ا تيدام اص روعما  صو ساعدة فيذصك يتض ن 
اصتي طكعن في مةععععوحتنا أو  ،عانان واألنظ لوقصالمتثال ص حاجتناأ ععععا   عومفقم  ععععنقعم بهذا وذصك من اصجرائم اص اصالم. 

  واصيالل باريرين. لاص شروع

وصيتس يقووأبحخثوصيس قو

 ،HSBCصتقديم اص روعما  حعل منتجا  ويدما  بنك  األشععععياا اص رطبطانقد نسععععتيدم مروعماطكم واص روعما  اص تروقل ب

أو اصبريد  ،عبر اصبريد اصر عععائل اصتسععععيقالعر عععال نا شعععركائنا واألطراف األيرى. وي كناصيالعععل باص نتجا  واصيدما  كذصك و
ةال ،االصكتروني تم اصطريقل اصتي ي في طغار ،اص رطبمشيو اصأو  طرغبعن عذا كنتو .اصر ائل ارمنلأو  ،أو اصهاطف أو اصر ائل اصن

 اصرا يل. اصطرا عبر ارجم االطةال بنا ف ،أو يرغب في عيقاف طوقي اصر ائل ،اصر ائل اصتسعيقالفاها عر ال 

 
ستغرق سعيقالاألمر برض اصعقت صتحديث أنظ تنا و جالطنا صتركس طوبا  عيقاف طوقي  ناقد ي  ،ك اصعقتويالل ذص ،اصر ائل اصت

إلننا  ،لاصر ائل اصتسعيقام عر ال دمنا ع. حتم صع طوبتم اصر ائل اصتسعيقالتوقي اال ت رار ب شياا اص رطبطانألاي كنكم و
 أوععالمكم عذا كنا نع   عو ،عوم اصشععروط األحكامطرأ اصتغاارا  اصتي طو ،اص روعما  اصهاملصتقديم اصباانا   ععنعالععل ا ععتيدام 

 بأمر ما صالمتثال باالصتزاما  اصتنظا ال.  ،اصشيو اص رطبم
 

عم ققد طو. اصتعحها من أجل أبحاث اصسعا وطحديد  األشياا اص رطبطاناص تروقل بطكم واص روعما  ايجعز صنا ا تيدام مروعمو

سعا لل اصتي طر ل باصناابل عنا  وكاال  أبحاث اص شياا اص رطبطانمركم أو مع باصتعا ةال االطأو اصهاطف أو طرا  عبر اصبريد األ
صو شععععاركل في  األشععععياا اص رطبطانأو  . وصن نر ل عوم  ععطكماصدرا ععععا يرى صدععطكم أو  ععطهم صو شععععاركل في األ

أثناا  ها يطقديتم بهذه اصطريقل. وأي ر و   ممنا عدم اصتعالعععل مرك با عععتيدام طريقل االطةعععال عذا طوبتم شأو طوبعام اصدرا عععا 
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ا بإعطائن أو اصشععيو اص رطبم ،أنتم قعمعامن مجهعل ما صم طعوم أنها مقدمل بها ععالمنا ص شععاركل في أبحاث اصسعععا  ععاتم ا

  .اص رنالب شاركل اصباانا  اإلذن 

ووصيمال اخ يمكننخواشخصك واعوانو

اصقانعني اصقاام بذصك  يكعن من حاث  ،مع اريرين األشعععياا اص رطبطانما  اص تروقل بعواص رو مروعماطكم لشعععاركقعم ب قد ن
 كعنعا  يأو ب ا في ذصك حاث نكعن 

  طوب اصدفرلم عيفاا ،طوبت عها شأيتزويدكم باص نتجا  أو اصيدما  اصتي صبحاجل،  

  الحتاال واصتهر  اص سععععاعدة في اصكشععععف عن ومنع ا ،صقاام بذصك شأياأو قانعني  عامأن يتعجب عواهم ب عجب حق

  ،اص اصالم اصضريبي واصجرائم

 واص ةاص  ،أو طقاضي أو طأكاد أو اصدفاع عن اصحقعا اصقانعنال ،دوريلاصتقارير اصبفا ا يتروق  صها بحاجل،  

  ط كان اصشركل األيرى في  ،اصتحقق من اصهعيل ،ع ارة اص ياطر ، بب طجاري مشروع صوقاام بذصك شأيصدينا/صديهم يكعن

  واصيدما م. أو مساعدطكم في مالئ ل اص نتجا  ،طزويدكم باصيدما  اصتي طوبت عها

  وافقتكم أنتم شأو همم عوم ذصك. و ،ا شاركتهب اصشيو اص رطبم من أوطوبنا اإلذن منكم 

 
 ب ن فاهم ،صهذه األغراض مع اريرين األشياا اص رطبطان  امروعماطكم أو مروعم لشاركقعم ب قد نو

 ج ععل اصتابرل صشعععركا  اص HSBC  م ن ير وعن صةعععاصحنا أو  اصيدما عكالا أو مزو ي اصأو  ،من اصباطناص تراقدين أو أي
ومزو ي  ،من اصباطنتراقديهم معظفاهم ومفي ذصك ب ن ش HSBC ج ععل طابرل صيقدمعن اصيدما  عصانا أو عصم شععععركا  

  ،مصديهمعظفان اصراموان واص دراا واص  اصيدما 

  أو مستفادين أو ع اريان أو منفذين ،وكالا أمانلأي،  

 أي مباصغ طدينعن بها صنا. فا ا يتروق بتأمانا  األيرى اصض انا  أو اصقدمعن األشياا اصذين ي 

 هماصدفرا  منوطستو عن هم اصعاصدفرا  عمعن بإجراا األشياا اصذين طق،  

 األطراف  ،أو أنظ ل اصتسععععيل ،اص قالعععل ور و ،صعكالاواصع عععطاا واصبنك اص را عععل واصبنك  ،صيالعععان بكماص سعععتفادين ا

  ،األ هم أو اصسندا  أو اصياارا م ،من يالصنا شأي فاها اً أ ه وأي شركا  ط وكعن  في اصسعا اص تقابول

 اصضريبلهائا  و ،ناةاصحصطرهنعنها أو ألعل م توكا  أي في  وألحا  األ هماص قرضان  ،ال األيرىاص ؤ سا  اص اص، 

  ،اصديعنطحةال ووكالا  ،اصدفع ومزو  يدما  ،اص روعما  االئت انالووكاال   ،اصج راا  اصتجاريلو

 ةاصحكممرنا صو يتراموعن وأي و طاا يقدمعنكم عصانا  ،يدما  ع ارة األلعل عصاكم عنيقدم راا لنا يقأي مد  

 عذا طح وعا اص ياطر اص تروقل بهم ،ب ا في ذصك ،أي كاان صديه مةوحل في اص نتجا  أو اصيدما  اصتي نقدمها صكم،  

   ب ا في محت ل أو فروي أو  مج أو حاازة أو ا تالم بإعا ة هاكول مطوعبل فا ا يتروق حاث طكعن أي أشياا أو شركا
 ب عجب اطفاقاتنا مركم. واجباطنا أو حقعقنا محت ل ألي من طحعيل ذصك أي نقل أو 

  ساباصجها  اصتنظا ال و ،ل أو اص حاكم أو هائا  فض اصنزاعا ااصحكعمواص ؤ سا   ،اصقانعنجها  عنفاا ا  ومدققي اصح
  ،صتنفاذ أع ال اصتحقاقا  أو طدقاق أنشطتنااصجها  اصتنظا ال وأي طرف مران أو مطوع  من قبل 

 ب ا في ذصك اص رامال  اص تنازع عواها ،األطراف األيرى اص شتركل في أي نزاع،  

   واصتحقق من هعيتكمستيدمها صوكشف عن ومنع االحتاال وغار ذصك من اصجرائم اص اصال نوكاال  منع االحتاال اصتي،  

 و أ ،معكوان ،  باصناابل عنكم شأييدمااص نتجا  أو اصأو  كمحسععاباط من ل أياشععغطاصتروا ا  أو قعم بإعطاا أي شععيو ي
  ،محامان أو و طاا وغارهمم

 ل أي من اشعععغطاصتروا ا  أو عم بإعطاا أو أي شعععيو آير يق ،مشعععاركل مروعماطكم مرهطوب منكم أي شعععيو آير ن

 و  ،اصناابل عنكمحساباطكم ب

 طكممدفععاوطنفاذ  ،اصتحقق من االحتاال واص ياطرأو  ،الاالئت اناصتحقاقا  إلجراا  ،طنفاذ يدما  اصبطاقا م مزو  شمزو ي، 

 علدار وع ارة بطاقتكم. و

وأوواجه ي وصيم مص.وواشخصك وصيمال اخ وصيمجما 

مع اصشعععركاا مثل مج ععا   HSBCمج ععل نطاا  ج رل أو مجهعصل اص ةعععدر ضععع ن ويارج قد نقعم ب شعععاركل اص روعما  اص
 من هذه اص روعما  األشياا اص رطبطان طحديد هعيتكم أو هعيل صن يكعن باإلمكانو. اصجها  اإلعالنالأو اصجامرا  أو  اصدرا ا 

 م. اصدرا ا في م وكل اصبحرين صو ساعدة في  اإلنفاا اصرامطعجها  ي كن صنا مشاركل اص روعما  حعل  ،شأي

و

وامةوصالحتفخظوبخيمال اخ .وهيواخو

بر معاقرنا ع ،اص ةععرفال وطسععتيدمعن منةععاطنا شأي تا عععف نحتفظ بهذه اص روعما  طاص ا أنكم طعالععوعن اصحةعععل عوم يدماط
ةعل عوم يدماط قد نحتفظ بهذه اص روعما  برد طعقفكم عنوم. األجهزة اص ح عصلاالنترنت وططباقا   ةرفال أو طعقفك نااصح م اص 

و اصشكاوى حسب اص طوع  ب عجب اصقانعن أو اصوعائ  أو صور  عوم اال تفسارا  أ ،ل اص ثالعوم  با ،طنااعن ا تيدام منة
 صح ايل مةاصحنا. 

 

شروعل مثلهذا من االمتثال صو تطوبا  اصقانعنال واصتنظا ال أو ا تيدام مروعماطكم حاث نحتاجها وي كننا   ع ارة ،صألغراض اص 
 حسابكم واصترامل مع أي نزاعا  أو مشاكل قد طنشأ. 
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حاث نحتاج عصم مروعما  صالمتثال باص تطوبا  اصتنظا ال أو اصقانعنال أو حاث  ،صفترة أطعل الحتفاظ باص روعما ص  قد نحتاجو

سععارا  أو اصشععكاوى ومكافحل االحتاال واصجرائم اص سععاعدة في اصر  عوم اال ععتف ،نحتاجها من أجل األغراض اص شععروعل شأي
 أو اصر  عوم اصطوبا  من اص نظ ان وغار ذصكم.  ،اص اصال

 
 أو جروها مجهعصل اص ةدر عوم اصفعر.  هاأو حذف هاإطالففسنقعم ب ،عذا صم نكن بحاجل صالحتفاظ باص روعما  صهذه اصفترةو

 
جا   وعندما طتوقعن أي اك عن طريق يدما  من أطراف  وأمنت قدي ها عص نك يارجال طم ط نه ، HSBCب وك األطراف فإ يجعز صت

 اإلضععافال اصتياصشععروط واألحكام ، ب ا يت اشععم مع األشععياا اص رطبطانب روعماطك واص روعما  اص تروقل باالحتفاظ اصيارجال 

 طنطبق عوم منتجاطهم ويدماطهم.

ونقلوصيمال اخ وإيىوصيةخصج

عصم معاقع يارج م وكل اصبحرين وطيزينها، ب ا في ذصك اصدول  األشياا اص رطبطاناص تروقل بواص روعما  قد يتم نقل مروعماطك 
 ستعى اص نحرا عوم طعفار فإننا عندما نقعم بذصك، واصتي قد ال طت تع بنفس اص ستعى من اصح ايل صو روعما  اصشيةال. 

د نحتاج عصم نقل اص روعما  بهذه اصطريقل صتنفاذ عقدنا مرك، وصوعفاا قواصنقل قانعنال. عجرااا   نا ععب من اصح ايل وأن طكعن اص

عوم ، في برض اصبودان ،قد يجبرنا اصقانعنو، وصح ايل اص ةوحل اصرامل و/أو مةوحتك أو مةوحتنا اص شروعل. لاصقانعنا تناالصتزاماب
هذه اصحاال ،  نشارك اص روعما  فقم مع مشاركل مروعما  مرانل شعوم  بال اص ثال مع اصهائا  اصضريبالم. حتم في مثل 

 األشياا اصذين صديهم اصحق في االطالع عواها.
 

ا م عندما يتم نقوهاألشععياا اص رطبطاني كنك اصحةعععل عوم مزيد من اصتفالععال حعل ح ايل مروعماطك شواص روعما  اص تروقل ب
 عجع ة في قسم "اص زيد من اصتفالال حعل مروعماطك اصباانا  االطةال يارج م وكل اصبحرين عن طريق االطةال بنا با تيدام 

 .8" في اصةفحل األشياا اص رطبطانومروعما  عن 

وحق قوصأل ةصد

 طش ل هذه اصحقعا وصألفرا  عد  من اصحقعا فا ا يتروق باص روعما  اصتي نحتفظ بها عنهم. 

  كافال مراصجتها من قبونا؛حق اصعلعل عصم اص روعما  اصتي نحتفظ بها عنهم واصحةعل عوم مروعما  حعل 

 ست ر و، واصتي ي كنهم اصقاام بها في أي وقت. همفي برض اصظروف، حق  حب معافقتهم عوم مراصجتنا ص روعماط قد ن

 في مراصجل مروعماطهم عذا كان صدينا  بب مشروع آير صوقاام بذصك؛

  في برض اصحاال ، اصحق في طوقي برض اص روعما  اصتي قدمعها عصانا بشععععكل عصكتروني و / أو طوب نقوها من قبونا عصم

 ؛جهل يارجال

 حق طوب طةحا  مروعماطهم عذا كانت غار  قاقل أو غار كامول؛ 

  .أو مطاصبان باالحتفاظ االحتفاظ ب روعماطهم عذا كنا مؤهوان بقد نسععععت ر وفي برض اصظروف، حق طوب حذف مروعماطهم

 بها؛ و

  حق االعتراض عوم مراصجتنا ص روعماطهم وطوب طقااد ذصك في برض اصحاال . ومرة أيرى، قد طكعن هناك معاضععععع حاث

 راصجل مروعماطهم و / أو رفض هذا اال ت رار بيرترض األفرا  عوم مراصجتنا ص روعماطهم وطوب طقااد ذصك، وصكن يحق صنا 
 اصطوب.

 

في  اصعار ةباانا  االطةال م م ار ل حقعقهم عن طريق االطةال بنا با تيدام األشياا اص رطبطانرا  شب ا في ذصك ي كن صألف
 .8" في اصةفحل األشياا اص رطبطانقسم "اص زيد من اصتفالال حعل مروعماطك واص روعما  اص تروقل ب

ووصالحت خلووغس لوصألا صلوتحق قخ وصيمال اخ وصالئتمخن  

وصيمال اخ وصالئتمخن  تحق قخ و

مثل قرض أو بطاقل ائت انم،  الاالئت اناصتسععععهاال  عذا طقدمت بطوب صوحةعععععل عوم منتجا  أو يدما  جديدة شب ا في ذصك 
مركز اصبحرين صو روعما  م من األشععععياا اص رطبطانشوبرض  هعيتكوطحديد عجراا اصتحقاق ب روعماطك االئت انال أن فاجعز صنا 

عند ا عععتيدامك و. "ماةكزوصيمال اخ وصالئتمخن  ش" شمغوقلم ير ل ب عجب اال عععم اصتجاري ذا بنفت كعمبانياصذي  االئت انال

 إل ارة حسابك مرنا. مركز اص روعما  االئت انالع واا  بحث  وريل في بإجراا أيضاً فإننا قد نقعم صيدماطنا اص ةرفال، 
 

شياا اص رطبطانوصوقاام بذصك،  نقعم بتقديم مروعماطك شومروعما  برض  عن صنا و اقدم مركز اص روعما  االئت انالم عصم األ
ش ل ذصك مروعما  من ومروعما  عنك وعنهم.  سهاال  االئت انال اص قدم من قبوك ا ةعل عوم اصت ضرك  طوب اصح وحعل و

بكل من اص روعما   مركز اص روعما  االئت انالزو نا ا ععوم. شععياا اص رطبطانصأل اصسععجل اص اصيواص اصي شواصعضععع و ععجوك 

اص اصي ومروعما  منع واصسععجل اص شععتركل واصعضععع اص روعما  االئت انال االئت انال اصرامل شب ا في ذصك اصسععجل االنتيابيم و
 االحتاال.

 
 قد نستيدم هذه اص روعما  من أجل و

  نتج اصذي طقدمت بطوبه؛وما عذا كان بإمكانك شراا اص طقديم طسهاال  ائت انال عصاك طقاام ما عذا كان بإمكاننا 

  ؛زو طنا بهااصتحقق من  قل اصباانا  اصتي 
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 اصديعن؛ ومالحقل طحةال ل األمعال؛ ع ارة حسابك شحساباطكم وامنع اصنشاط اإلجرامي واالحتاال وغس 

  منا بل صظروفك.وبأنها ك اصع ها يطقديتم أي عروض ض ان مالئ ل 

 

رنا. أثناا ا ت رار عالقتك م مركز اص روعما  االئت انالم مع األشياا اص رطبطانب نست ر في طبا ل اص روعما  اص تروقل بك شو
باصكامل وفي اصعقت قرضععك طسععد   مقترضععاً وصمعذا كنت و.  ععجل  فراطكعن  مركز اص روعما  االئت انال ععنقعم أيضععاً بإبال  و

قد يتم طقديم هذه اص روعما  عصم و.  ين مسععععتحقبتسععععجال اصقرض عوم أنه  فسععععاقعم مركز اص روعما  االئت انالاص حد ، 
 .مركز اص روعما  االئت انالاأليرى من قبل اص ؤ سا  

 

ألشياا اشأو موف  موفك االئت انيبحث عوم عشارة بعضع  فساقعممنا طوباً باصبحث،  مركز اص روعما  االئت انالتوقم يعندما و
 لاائت انطسهاال  عذا طقدمت بطوب صوحةعل عوم حسا  مةرفي أو و. جها  اإلقراض اريرىراه طم اصذي ي كن أن اص رطبطان

ن م  جوك االئت انيشمثل اص كان اصذي طقدمت فاه بطوب صوحةعل عوم قرض أو بطاقل ائت انم، فسعف نحةل عوم طفالال 
 ما  االئت انالمركز اص روعمصدى  األشععععياا اص رطبطانبشواص روعما  اص شععععتركل اص تروقل بك و مركز اص روعما  االئت انال

قد نقعم أيضاً بإجراا اص زيد من وي كنك اقتراضه أو  دا ه حسب ظروفك. اص بوغ اصذي م هذه اص روعما  ص ررفل مقدار اوا تيد
 ع االً صوحفاظ عوم  عععجل  قاق في اصفترة اصتي طكعن فاها األشعععياا اص رطبطانعواك وعوم  اصتحقاقا  االئت انالع واا  

قد نستيدم هذه اص روعما  صوتحقق من  قل اص روعما  اصتي قدمتها صنا، ص نع أي نشاط عجرامي و. االئت انيصسجوك وحديث 

، وصض ان أن طكعن أي عروض مقدمل صك منا بل مالحقل اصديعن وطحةاوهاواحتاال وع واا  غسال أمعال، وإل ارة حساباطكم، و
 .صظروفك

 
مراً. وعواك مناقشل ذصك مرهم، ومشاركل  م، شريكاًم، فسعف نربم  جالطكمفر اً ذا كنت عذا أيبرطنا أن صديك شريكاً ماصااً شأو، ع

األشعععياا أيضعععاً بربم  عععجالطك شو عععجال   مركز اص روعما  االئت انالقعم ا عععوهذه اص روعما  مرهم قبل طقديم اصطوب. 

مركز بفك االرطباط مع  ي اصةععععولوذألفرا  طقعم أنت أو اعصم أن هذه اصروابم في موفاطك وموفاطهم بقل م مراً و ععععتاص رطبطان
 إلنهاا هذا اصرابم. اص روعما  االئت انال

 
لال اصصالمتثال صوقانعن ومن أجل مةوحتنا اص شروعل صوت كن من طقاام وع ارة اص ياطر، ي كننا مشاركل و ضرك عاص تروقل بتفا

، وكاال  منع االحتاال وغارها. اص روعما  االئت انالمركز مع  ألشععياا اص رطبطانصاص اصي واصسععجل اص اصي، واصعضععع و ععجوك 
   مرنا، ب ا في ذصك  ديكويتض ن ذصك مروعما  عن أي حسابا  مةرفال أو رلاد ص

  ؛الحساباطك اص ةرفال أو االئت انقاامك بإ راة كاف 

 ؛أي أمعالعذا كنت مديناً صنا ب 

  ماصال؛ وأي جرائم بشأن شكعك عذا كان صدينا 

  مدفععاطك أو  ععععد   ما طدين صنا به شما صم يكن هناك يالف حقاقي حعل اص بوغ اصذي طدين صنا بهم، أو عذا عذا صم طعاكب
 كنت قد وافقت وطوتزم بيطل  دا .

ووكخال وانعوصالحت خل

تحقق مع وكاال  منع االحتاال ألغراض منع االحتاال وغسععععال األمعال، وصوتحقق من هعيتك وهعيل اص ععععنقعم بإجراا ع واا  

يتطوب هذا اصتحقق منا ومن هذه اصعكاال  مراصجل اص روعما  وقبل طقديم اص نتجا  واصيدما  عصاك.  األشععععياا اص رطبطان

 .األشياا اص رطبطاناص تروقل بك وب
 

األشععععياا ناابل عنك، ب ا في ذصك اص روعما  من باصاص روعما  اصتي طقدمها أو اصتي ج رناها منك، أو و ععععاتم ا ععععتيدام 
، في عجراا هذا اصتدقاق من أجل منع االحتاال وغسععععال األمعال، واصتحقق من يارجالأو اصتي طوقاناها من أطراف  ناص رطبطا

االطةعععال واص روعما  باانا  يتضععع ن ذصك مروعما  مثل اال عععم واصرنعان وطاريخ اص اال  وو. األشعععياا اص رطبطانهعيتك وهعيل 
 عنعان بروطعكعل االنترنتم. ومررفا  األجهزة شمثلباانا  اصر ل اص اصال و

 

 األشعععياا اص رطبطانمروعما  و كعنفاذ اصقانعن من اصعلععععل عصم مروعماطجها  يجعز صنا وصعكاال  منع االحتاال أيضعععاً ط كان و
 وا تيدامها الكتشاف اصجري ل واصتحقاق فاها ومنرها.

 
االحتاال وغسععل األمعال واصتحقق من هعيتك  نقعم ب راصجل هذه اص روعما  عوم أ ععا  أن صدينا مةععوحل مشععروعل في منعو

ضععععاً هذه اص راصجل أيوطرتبر يتا  صنا ذصك ح ايل أع اصنا واالمتثال صوقعانان اصتي طنطبق عوانا. و. األشععععياا اص رطبطانوهعيل 

 ألي من منتجاطنا أو يدماطنا اصتي طستيدمها. اً طراقدي ااشرط

وع صقبوصيماخيج 

ألمعال، فقد نرفض طقديم اصيدما  صاحتاال أو غسل مياطر  بب صالعتقا  بعجع  أي منع االحتاال، وكاصل صدى ، أو ان صديناعذا ك
. األشعععياا اص رطبطانقد نتعقف أيضعععاً عن طعفار اص نتجا  واصيدما  اصحاصال صك و / أو و. اي طوبتهتاص الاالئت اناصتسعععهاال  و

غسععال أمعال، وقد يؤ ي ذصك عصم رفض اريرين طقديم اصيدما   ععتحتفظ وكاال  منع االحتاال بسععجل ألي مياطر احتاال أو و

ألمر ، أن طجرل ااألشياا اص رطبطانو روعما  اصتي نحتفظ بها عنك واص روعما  اص تروقل بوي كن ص. شياا اص رطبطانصك وصأل
 في اص ستقبل. الاالئت اناصتسهاال  أ هل أو ألرب باصنسبل صك أو صهم صوحةعل عوم 
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واخونحتخجهوانك

أو  ،األشعععياا اص رطبطاناص روعما  اصتي طقدمها صنا، أو اص روعما  اصتي يقدمها   قل وحداثل اصتأكد من عواك مسعععؤوصاليترطب 
بل عنك، باصاص روعما  اصتي يتم طقدي ها  اا في أقر  وقت م كن، وبأي حال،  أي طغاارا  قد طحدثبالغنا بعواك عويتعجب ن

 يعماً. 30في غضعن  بشكل يطي
 

  حالوفي 

  طقديم اص روعما  اصتي يطوبها بنك طيوفت عنHSBC بشكل مرقعل؛ أو 

 أي معافقا  قد يحتاجها بنك  تأو  حب تحجبHSBC صتزويدك باص نتجا  واصيدما  اص ةرفال أو غارها؛ أو 

  صدى بنك كانHSBC  أو أحد أعضععععاا مج ععلHSBC  ماصال أو أنك طررض أحد  اطروق بارطكا  محت ل صجرائمشععععكعك أي
 ص ياطر ماصال محت ول، HSBCأعضاا مج ععل 

 
  قد HSBCبنك فإن 

  اظ باصحق في عنهاا حتفااليكعن قا راً عوم طقديم يدما  جديدة أو اال ععععت رار في طقديم كل أو جزا من اصيدما  صك وال
 اصتجاريل مرك؛ عالقته

  اإلجرااا  اصالزمل صبنك يتيذHSBC  أو عضع في مج ععلHSBC   باصتزاما  االمتثال؛ و / أوصإليفاا 

 .حظر، نقل أو عغالا حسابك شحساباطكم 

 

ضافل عصم ذصك، قد يؤ ي و ضريبال أو طيوفك عن باإل لل طقديم مروعماطك اص ضريبال اصيا شياا اص رطبطانباص روعما  اص صم ع األ
شأن قراره باطياذ  HSBCبنك قاام  ضرك، ب ضريبال، وقد يتطوب ذصك من بنك ب ا في ذصك و ما عذا كان يجب اإلبال  عنك صوهائل اص

HSBC  أشياا آيرين حجب هذه اص باصغ و فرها حسب ا قد طكعن مطوعبل قانعناً من قبل أي  وطل ضريبال.أي أو 
 

شياا اص رطبطانعواك طعجاه ويتعجب  لال هذا واصتأكد من فه هم صكافال ا تيدامنا األ ةع شرار اصي ص روعماطهم ك ا  عصم ع

هع معضععع  في ذصك قبل طقديم مروعماطهم عصانا أو حةععععصنا عوم مروعماطهم من مةعععا ر أيرى. عواك أيضعععاً صفت انتباههم عصم 
 اصقسم اصياا بحقعقهم.

 
 كاف نحافظ عوم أمن اص روعما 

 
اصح ايل ر وغارها من أشععكال اص روعما  واصتي قد طشعع ل اصتشععفاأمن وح ايل مج ععل من اصتدابار صوحفاظ نقعم با ععتيدام 

ناابل عنا االمتثال ص رايار االمتثال اص نا ععععبل ب ا باصل اع أأي قعم بتنفاذ طجها  يارجال نطوب من معظفانا وأي ك ا . الاألمن

 في ذصك االصتزام بح ايل أي مروعما  وططباق اصتدابار اص نا بل ال تيدام ونقل اص روعما .
 

 األشياا اص رطبطانمروعماطك ومروعماطك اص تروقل ب زيد من اصتفالال حعل اص
 

ةعل عوم مزيد من اص روعما   لال هذا، يرجم عر ال بريد عصكتروني عصم بنك حعل صوح ةع شرار اصي شرا األو م  HSBCع اص

  cust.exp.corp.bh@hsbc.comاص حدو  عوم  
 

  www.hsbc.com.bhشرار اصيةعلال هذا من وقت رير وي كن االطالع عوم أحدث علدار عوم قد يتم طحديث ع
و

و  

mailto:cust.exp.corp.bh@hsbc.com
http://www.hsbc.com.bh/


ويةماخ وصيم ة   وصيتجخصي ووصيةماخ وصيم ة   وصياخيم  ووصألس صقو يواملك وصيبحةينوصوإشاخصوصية     ويامالء

 

و

وصألشةخصوصيمةتبط ناال اخ واال اختكووو اخيجق موبمك فون-صيملحقو

 ألغراض طتض ن  األشياا اص رطبطانومروعما   نستيدم مروعماطك 

و
 ذصك طنفاذاً صرقدنا اص برم مرك؛قعم ب نو. كمرامالططنفاذ   إل ارة حساباطك، وانتجختنخووخماختنختقميمو

 
  صت كان عطاحل وطعظاف يدماطنا اص ةععععرفال ب ا يت اشععععم مع اصوعائ  واصقعانان وحقعا معمويلامل خ وصيم عععة   صييت   ةو

ل امتثاالً الصتزاماطنا اصقانعنال، صتنفاذ عقدنا مرك وألنه في ومةععععاص  اصر الا شمثل ع ارة اصشععععكاوى وع ارة اصيروجم. نحن نفر

 مةوحتنا اص شروعل؛
 

 ل  اش لوصألا صل(: يمنعوصيجةيم ووصكتشخ هخ،وبمخو يوذيكو)علىوسب لوصيمثخلوصالحت خلووتم يلوصإلصهخبووغس
اص رامال  وطحديد دقاق وطاأل عععع اا دقاق وطاصر الا عوم اصرنايل اصعاجبل ططباق عجرااا  ذصك مراقبل وطيفاف وع ارة اص ياطر و

ةوحتنا اص شروعل. ونقعم باصر ال. اص رطبطل ب ياطر اص شاركل مروعموذصك امتثاالً الصتزاماطنا اصقانعنال وألنها في م اطك يجعز صنا م

رى حاث يسعععع   صنا مع اصعكاال  اص رنال وإلنفاذ اصقعانان واألطراف اصثاصثل األي األشععععياا اص رطبطاناص تروقل بواص روعما  
اصقانعن بذصك بغرض منع اصجري ل أو اكتشافها. باإلضافل عصم ذصك، قد نتيذ نحن واص ؤ سا  اص اصال األيرى يطعا  صو ساعدة 

شاف اصجري ل أو  شروعل أو اصتزام قانعني ب نع أو اكت ةوحل م في منع اصجري ل اص اصال وع ارة اص ياطر.  نفرل ذصك ألن صدينا م
صوقاام بذصك،  األشعععياا اص رطبطاناص تروقل بواص روعما  اص ةعععوحل اصرامل. قد يبطوب منا ا عععتيدام مروعماطك  في طكعن أنها

 حتم صع طوبت منا أنت أو هم اصتعقف عن ا تيدام مروعماطك / مروعماطهم. ي كن أن يش ل هذا شمن بان أمعر أيرىم 

 مرا عععال  طر عععوها أو طتوقاها شب ا في ذصك طوبا  اصسعععحب ، اعتراض واصتحقاق في أي مدفععا  أو طروا ا  أو طحري

 وا ت ارا  اصطوبم؛

  سابك شاكا  عوم اص دفععا  من وعصم ح شيو اصذي طدفع صه أو اصذي يدفع صك شعوم  بال اص ثال اص اصتحقق من اص
 واألطراف األيرى ذا  اصةول بتوك اص دفععا م؛

  وغارهم اصذين يتةععرفعن ناابل عنك قد  األشععياا اص رطبطانتقد أنك واص روعما  عصم اصعكاال  ذا  اصةععول عذا كنا نرنقل
 قدمعا صنا مروعما  ياطئل أو غار  قاقل، أو عذا كنا نشتبه في نشاط عجرامي؛

 واص روعما  من شععععركا   األشععععياا اص رطبطانج ع اص روعما  اصتي صدينا عنك واص روعما  اص تروقل بHSBC  األيرى
 طر محت ول بشكل أفضل؛ص ساعدطنا عوم فهم أي ميا

  اصتحقق م ا عذا كان األشعععياا أو اص نظ ا  اصتي طدفع صها أو طتوقم مدفععا  منها هم من يقعصعن عنهم، وال ييضعععرعن
 ألي عقعبا .

و

  صقاا  واكتشععععاف ومنع احت ال اص ياطر اص اصال أو اصقانعنال أو اص تروقل باصسعععع رل أو االمتثال أو يلق خموبإدصصةوصيمةخطة
الا. ويشعع ل ذصك مياطر االئت ان واص ياطر اص تداوصل واص ياطر اصتشععغاوال.  ععنفرل ذصك ألن صدينا مةععوحل مشععروعل في اصر 

 ض ان عجراا طقاام منا ب صو ياطر قبل طقديم االئت ان أو أي ط عيل آير؛
و

  تصيمنتجخ وعبةوصإلنتةنيت   ةوصيةماخ وصيم ة   وعبةوصإلنتةنتووتطب قخ وصألجهزةوصيمحم ي ووغ ةهخوانوان خ و

عبر اإلنترنت وططباقا  األجهزة اص ح عصل.  HSBCصوس اح صنا بتزويدك شوطزويد اص يعصان من قبوكم بإمكانال اصعلعل عصم منةا  
اص يعصان من قبوك باصتعالل مرنا بشكل مباشر أو غار مباشر واصتقدم بطوب صوحةعل صو ستيدمان قد طس   صك اص نةا  و

  واصيدما  عبر اإلنترنت واصتحقق من هعيل اصر ال وعثبا  اصرنعان. واأل ععععا  اصقانعني ال ععععتيدام اص روعما  عوم اص نتجا
صهذا اصغرض هع طنفاذ عقدنا مرك أو أن اص راصجل صهذا اصغرض هي في مةععععوحتنا  األشععععياا اص رطبطانواص روعما  اص تروقل ب

 اص شروعل.

و
اصتحسععانا  اص حت ول صويدمل واص نتجا  عن طريق طحوال مروعماطك واص روعما    صتحديد يت   ةوتحسعع نويلمنتوووصيةما 

. عندما نعفر صك يدما  مروعما  مج رل،  ععععنسععععتيدم مروعماطك واص روعما  اص تروقل األشععععياا اص رطبطاناص تروقل ب
اصيالععععل بك من  صفهم كافال ا ععععتيدامك صهذه اص نتجا  واصتي قد طتضعععع ن مروعما  اص رامال  األشععععياا اص رطبطانب

اص ؤ ععسععا  اص اصال األيرى صو سععاعدة في طحسععان منتجاطنا ويدماطنا. األ ععا  اصقانعني ص راصجل اص روعما  واص روعما  
صهذا اصغرض هع مةععععوحتنا اص شععععروعل. نحن نفرل ذصك صتحسععععان منتجاطنا ويدماطنا صتوبال  األشععععياا اص رطبطاناص تروقل ب

 احتااجا  ع الئنا عوم أفضل وجه؛

و
ةول صوترويج صو نتجا  واصيدما  صور الا اصحاصاان إلجةصءوتحل ال وصيب خنخ ووت   ةوخماخ واة      صتحديد اصفرا ذا  اص

. قد يشعع ل ذصك مراجرل  ععوعك اصر الا األشععياا اص رطبطانأو اص حت وان من يالل طحوال مروعماطك واص روعما  اص تروقل ب
م، فقد يتضعععع ن ذصك طحواالً Connected Moneyاصر ال أو شعذا كنت طسععععتيدم  في مرامالطهم اصسععععابقل، مقارنل بان نشععععاط

لل بك من اص ؤ سا  اص اصال األيرى. نحن نفرل ذصك ص ساعدطنا في طزويدك باص نتجا  واصيدما   ص روعما  اص رامال  اصيا

هذه ب األشياا اص رطبطانص تروقل باصتي نرتقد أنها  تكعن ذا  لول بك. األ ا  اصقانعني ال تيدام مروعماطك واص روعما  ا
 اصطريقل هع مةوحتنا اص شروعل؛

 
، وكذصك منتجا  ويدما  من شععععركائنا واألطراف اصثاصثل HSBC  صتزويدك ب روعما  حعل منتجا  ويدما  يلق خموبخيتسععع يق

ةول. األ ا  اصقانعني صذصك هع مةوحتنا اص شروعل. قد نحتاج عصم معافقتك شأو معافقل   ماألشياا اص رطبطاناأليرى ذا  اص



ويةماخ وصيم ة   وصيتجخصي ووصيةماخ وصيم ة   وصياخيم  ووصألس صقو يواملك وصيبحةينوصوإشاخصوصية     ويامالء

 

 طغاار رطبطاناألشععياا اص صوتعالععل عبر قنعا  مرانل و ععنحرا  ائ اً عوم اصعلعععل عصم اص كان اصذي نحتاجه. ي كنك أنت و

أو ايتاار عيقاف طوقاها في أي وقت. وصوقاام بذصك اصتغاار، اطةعععل بنا باصطريقل  اصر عععائل اصتسععععيقالرأيك بشعععأن كافال طوقي 
 اص رتا ة؛

  صح ايل حقعقنا اصقانعنال، عوم  عععبال اص ثال في حاصل اصدفاع عن اصحقعا واص ةعععاص  اصقانعنال أو يحمخي وحق قنخوصيقخن ن  
 ععى قضععععائال؛ ع ارة  أو شمثل ج ع األمعال اص سععععتحقل أو عنفاذ أو ح ايل أمننا أو اصدفاع عن حقعا اص وكال اصفكريلم؛ ح ايتها

اصشكاوى أو اص نازعا ؛ في حاصل ععا ة هاكول اصشركا  أو ع واا  اصدمج أو اال تحعاذ األيرى. قد يكعن هذا متروقاً باإلجرااا  
شياا آيرين ضد أ ضدك أو  ض اناً آير الصتزاماطك  اص تيذة  ضان اص شتركان أو األشياا اصذين يقدمعن كفاصل أو  شمثل اص قتر

 أ ا  أنه في مةوحتنا اص شروعلم. علىطجاهنا. نحن نقعم بذصك 


