HSBC Bank Middle East Limited

Equity Securities Online Trading Schedule – Summary of Key Changes
Effective Date: 13 June 2022.
We have renamed and updated the UAE Equity Securities Online Trading Schedule (the “Terms”). A summary
of key changes along with the corresponding Clause numbers are set out below. Please note the below is not an
exhaustive list of all the changes made. We recommend that you read the enclosed copy of the updated Terms
to understand the changes. Defined terms used in this summary shall have the same meaning as set out in the
updated Terms. If you have any questions on these Terms, please contact us.
Change

Clause in the updated
Terms
Summary

Title of the Terms

The title of the Terms have been changed to Online Trading
Schedule because the investment products which may be traded
on the Platform may also include investment products other than
Equity Securities.
All references to the Terms have been updated accordingly.

Platform services
and trading profile
descriptions

Clause 1 – Definitions

For the same reason mentioned above, we have used new defined
terms (Online Trading Services and Trading Profile) in the updated
Terms.

HBME description and
role

Clause 1 – Definitions

We have updated the definition of HBME and Clause 3.1 to make
it clearer that our role is to act as your agent to receive your orders
submitted on the Platform and to transmit your orders to the
relevant entity providing execution services to you, depending on
the type of Investment Product.

Clause 3.1

If your orders are relating to Equity Securities, HSBC Bank plc
provides execution services and if your order are relating to
other Investment Products, Pershing Securities Limited provides
execution services.

Clause 1 – Definitions

We have introduced two new definitions of Investment Funds and
Investment Products to reflect that the Investment Products which
may be traded on the Platform have been expanded.

New investment
products which may be
traded on the Platform

Clauses 10, 12, 13, 14,
16 and 17
Clause 3.3(c)

Definition of Platform
and your access to
online trading

Clause 1 – Definitions
Clause 5.3

Execution services
Clause 4.7.1
on Equity Securities
provided by HSBC Bank
plc to you

We have also made consequential changes to the Terms, such as
updating references to Equity Securities and relevant provisions to
reflect Investment Products where appropriate.
We have made it clearer in Clause 3.3 (c) that we have our
discretion to determine the scope of any Investment Products to
be available under the Online Trading Services.
We have amended the definition of Platform to reflect that in
addition to your direct access to the Platform, you may also
submit your trading orders for Investment Products through our
HBME staff by completing and signing an order form. Our HBME
staff will input your order details (set out in the order form) on the
Platform.
We have updated this clause to make it clearer that we, acting as
your agent, will not notify or disclose your identity to HSBC Bank
plc unless required by applicable laws or regulations or requested
by regulatory authorities.
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Change

Clause in the updated
Terms
Summary

Buy and sale
instructions

Clause 5

Clause 5 has been updated to reflect that you may give your buy
or sale orders through the Platform for the purchase or sale of any
Investment Product and what you must do prior to submitting
such buy or sale orders.

Information on
Transactions

Clause 7.1

We have made it clearer in Clause 7 that by using the Wealth
Dashboard service, you agree to the terms and conditions and
disclaimer provisions displayed on the Wealth Dashboard from
time to time.

Limitations on liability
and indemnity

Clause 9

We have removed a previous provision around our limitation on
liability as a result of the Platform services (old clause 9.5).
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بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود

ملحق التداول باألوراق المالية عبر اإلنترنت  -ملخص التغييرات الرئيسية
تاريخ سريان المفعول  ١٣يونيو .٢٠٢٢
قمنا بإعادة تسمية وتحديث ملحق تداول األوراق المالية في اإلمارات العربية المتحدة عبر اإلنترنت («الشروط”) .ونورد فيما يلي
ً
ً
قائمة شاملة بجميع التغييرات
ملخصا بالتغييرات الرئيسية مع أرقام البنود والفقرات المقابلة لها .يرجى مالحظة أن ما يلي ليس
المعرفة
المحدثة لفهم هذه التغييرات .كما سيكون للمصطلحات
التي تم إجراؤها .لذا نوصي بقراءة النسخة المرفقة من الشروط
ّ
ّ
المحدثة .وإذا كان لديك أي أسئلة بشأن هذه الشروط ،فيرجى
المستخدمة في هذا الملخص نفس المعنى الموضح في الشروط
ّ
االتصال بنا.
التغيير
عنوان الشروط

البند في الشروط
المحدثة
ّ

خدمات المنصة ووصف
محفظة التداول

البند  – 1التعريفات

وصف بنك  HSBCالشرق
األوسط المحدود ()HBME
وبيان دوره

البند  – 1التعريفات

الفقرة 3-1
منتجات استثمارية جديدة
و التي يمكن تداولها على
المنصة

تعريف المنصة ووصولك
إلى التداول عبر اإلنترنت

خدمات التنفيذ لألوراق
المالية المتداولة المقدمة
من  HSBCش.م.ع إليك

البند  – 1التعريفات

الملخص
تم تغيير عنوان الشروط إلى ملحق التداول عبر اإلنترنت ألن المنتجات
ً
أيضا منتجات
االستثمارية التي يمكن تداولها على المنصة قد تتضمن
استثمارية غير األوراق المالية.
تم تحديث جميع اإلشارات إلى الشروط بالتبعية.
لنفس السبب المذكور أعاله ،استخدمنا مصطلحات جديدة محددة
(خدمات التداول عبر اإلنترنت ومحفظة التداول) في الشروط المحدثة.
قمنا بتحديث تعريف بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود ()HBME
والمادة  3-1لتوضيح أن دورنا هو العمل كوكيل لك لتلقي طلباتك
المقدمة على المنصة وإرسال طلباتك إلى الجهة المعنية المزودة
ً
اعتمادا على نوع منتج االستثمار.
لخدمات التنفيذ لك،
وإذا كانت طلباتك تتعلق باألوراق المالية المتداولة ،فسيقوم بنك
 HSBCش.م.ع بتقديم خدمات التنفيذ ،وإذا كان طلبك يتعلق بمنتجات
استثمارية أخرى ،فستقوم بيرشينج سيكوريتيز ليمتد بتقديم خدمات
التنفيذ.
قمنا بإضافية تعريفين جديدين لصناديق االستثمار ومنتجات االستثمار
ليعكسان أنه قد تم توسيع المنتجات االستثمارية التي يمكن تداولها
على المنصة.

البنود 16 ،14 ،13 ،12 ،10
و 17

ً
أيضا تغييرات الحقة على الشروط ،مثل تحديث اإلشارة إلى األوراق
أجرينا
المالية المتداولة واألحكام ذات الصلة لتعكس المنتجات االستثمارية
حيثما ينطبق.

الفقرة ( 3-3ج)

وأوضحنا في البند ( 3-3ج) أن تحديد نطاق أي منتجات استثمارية لتكون
ً
وفقا لتقديرنا.
متاحة ضمن خدمات التداول عبر اإلنترنت يكون
قمنا بتعديل تعريف المنصة ليعكس أنه باإلضافة إلى إمكانية وصولك
ً
أيضا إرسال طلبات التداول الخاصة
إلى المنصة بشكل مباشر ،فبإمكانك
بك للمنتجات االستثمارية عن طريق موظفي بنك  HSBCالشرق األوسط
المحدود ( )HBMEلدينا من خالل إكمال استمارة الطلب وتوقيعها.
وسيقوم موظفو بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود ( )HBMEبإدخال
بيانات طلبك (الموضحة في استمارة الطلب) على المنصة.
قمنا بتحديث هذا البند لتوضيح أننا ،بصفتنا كوكالء لك ،لن نقوم بإخطار
ً
مطلوبا
أو الكشف عن هويتك إلى بنك  HSBCش.م.ع ما لم يكن ذلك
بناء على طلب
بموجب القوانين أو اللوائح التنظيمية المعمول بها أو ً
السلطات التنظيمية.

البند  – 1التعريفات
الفقرة 3-5

الفقرة 1-7-4

ملحق التداول باألوراق المالية عبر اإلنترنت  -ملخص التغييرات الرئيسية
بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -بببب

التغيير
تعليمات البيع والشراء

البند في الشروط
المحدثة
ّ
البند 5

معلومات عن المعامالت

الفقرة 1-7

حدود المسؤولية
والتعويض

البند 9

الملخص
تم تحديث البند  5ليعكس أنه بإمكانك تقديم طلبات الشراء أو البيع
الخاصة بك من خالل المنصة لشراء أو بيع أي منتج استثماري وما الذي
يجب عليك فعله قبل تقديم طلبات الشراء أو البيع هذه.
أوضحنا في البند  7أنه من خالل استخدام خدمة لوحة معلومات إدارة
الثروات ،فإنك توافق على الشروط واألحكام وأحكام إبراء المسؤولية
التي تظهر على شاشة لوحة معلومات إدارة الثروات من وقت آلخر.
قمنا بإلغاء شرط سابق يتعلق بحدود مسؤوليتنا نتيجة لخدمات المنصة
(الفقرة السابقة .)5-9
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