
هدية للجيل القادم

يعتبر التعامل المصرفي مع بنك HSBC اإلمارات العربية المتحدة تجربة مجزية. إذ يساعد تواجدنا وانتشارنا 
العالمي ومنتجاتنا وخدماتنا في فتح عالم من الفرص لعمالئنا. ومن خالل الجمع بين خبرتنا التي تمتد جذورها الى 

أكثر من 150 عامًا مع التكنولوجيا الجديدة المعاصرة والروح المبتكرة، فإننا نواصل التطور لجعل تجربتك المصرفية 
أكثر ذكاًء وسهولًة وأمانًا.

هدية حصرية لتبدأ تجربتك.

نحن متحمسون للغاية لإلمكانيات التي توفرها منصة Web 3.0، وذلك من ضمن أمور أخرى. وكخطوة أولى تجاه 
عالم األصول الرقمية وتقنية blockchain ومنصة Web 3.0، قمنا بإطالق برنامج Gold X NFT التجريبي. 

سنقوم بإصدار صك غير قابلة للتبادل مع إمكانية استبداله بأصول مادية ذهبية لتسليمها إليك في الوقت الذي 
يناسبك. يرجى متابعة القراءة الكتشاف مدى سهولة ومتعة العملية برمتها.

ما هو الصك غير القابل للتبادل أو NFT؟

يعتبر الصك غير القابلة للتبادل من فئة األصول الرقمية "الفريدة من نوعها" بحيث تمثل مقتنيات مثل األعمال 
الفنية أو الموسيقية أو األلعاب بشهادة أصلية تم إنشاؤها عن طريق تقنية blockchain. ويمكن شراؤه وبيعه 
مثل أي نوع آخر من األصول. وال يمكن تزوير هذه الصكوك الرقمية أو التالعب بها بطريقة أخرى ويمكن اعتبارها 

شهادات ملكية لألصول االفتراضية أو المادية.

معايير أهلية العميل.

تنطبق فقط على عمالء HSBC في اإلمارات العربية المتحدة الجدد الذين يبلغ إجمالي رصيد عالقتهم المصرفية 
2 مليون دوالر أمريكي (للخدمات المصرفية الخاصة العالمية). وأول 80 عميًال يقومون بتمويل حساباتهم لدى 

بنك HSBC اإلمارات العربية المتحدة على شكل أموال نقدية أو استثمارات ثروة خالل 30 يومًا من فتح الحساب 
سيكونون مؤهلين للحصول على الهدية الذهبية. يرجى مراجعة الشروط واألحكام للمزيد من التفاصيل.
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كيفية التسجيل واستالم الهدية الذهبية؟

 قم بتنزيل تطبيق
HSBC Open من متاجر 
 / Play store تطبيقات

App store

 اقرأ البنود والشروط 
ووافق عليها

 قم بمراجعة تفاصيل 
االستالم وانقر 

فوق إرسال

 بمجرد تأكيد الطلب، 
يمكن للعميل العودة 

إلى المحفظة

 بمجرد تقديم الطلب، 
ستظهر عالمة حالة 

قيد اإلنجاز

 تحقق من الحالة في عالمة 
تبويب سجل اإلهداء ضمن 

عرض المزيد

 ستظهر شاشة 
التسجيل بنجاح

 انقر على البطاقة 
الذهبية إذا كانت الحالة 

"قابلة لالسترداد"

 انقر على "عرض المزيد" ضمن 
تفاصيل الهدية الذهبية 

للمزيد من المعلومات

 قم بإنشاء اسم 
مستخدم وكلمة مرور

 أدخل عنوان البريد 
اإللكتروني ورقم 

الهاتف المتحرك عند 
مطالبتك بذلك

 إدخال الرموز الواردة على 
عنوان البريد اإللكتروني 

والهاتف المتحرك
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Submit

Redeemed by  

Ahmad Muhammad

Confirm redemption

CancelRedeem Gold Gift

9 41

Phone number

+971 2626 0000 

If you have any questions, please contact your 
relationship manager.

You have requested redemption of your Gold Gift 
and have also initiated the creation of an NFT for 
HSBC. Delivery of the Gold Gift may take some 
time, so thank you for your patience.

Thank you for joining HSBC on this NFT 
journey!

Ahmad Muhammad

+971 2626 0000 

If you have any questions relating to your 
redemption, please contact your relationship 
manager.

Back to wallet

9 41

Success!



تطبق شروط وأحكام بنك HSBC الشرق األوسط المحدود فرع اإلمارات العربية المتحدة للعرض 
الترويجي الخاص بالعمالء الجدد لدى البنك اعتبارًا من 16 يناير 2023 حتى 16 يوليو 2023 (شامال كال 

التاريخين).

التعريفات
"التطبيق" يعني تطبيق HSBC Open (حسب ما يتم تحديثه من وقت آلخر) والذي يمكن تنزيله على جهاز 

.Android أو Apple iOS ،متحرك يعمل على نظام تشغيل الهواتف المتحركة بما في ذلك

"العرض الترويجي" يعني العرض الترويجي الخاص بعمالء HSBC الجدد لدى البنك على النحو المبين في هذا 
المستند.

"فترة العرض الترويجي" تعني وتشمل 16 يناير 2023 وحتى 16 يوليو 2023.

"شروط وأحكام العرض الترويجي" تعني شروط وأحكام العرض الترويجي على النحو المبين في هذا المستند.

"معايير األهلية" تعني المعايير التي يجب استيفاؤها لتكون مؤهًال لالستفادة من العرض الترويجي، كما هو 
موضح في القسم (من هو المؤهل لالستفادة من العرض الترويجي؟) أدناه.

"العميل الحالي" يعني أي فرد لديه حساب (حسابات) فردية أو مشتركة لدى HSBC، ولديه عالقة مصرفية مع 
HSBC تم إعدادها قبل بدء فترة العرض الترويجي، وهذا يشمل أي فرد لديه حساب غير نشط أو محظور لدى 

.HSBC

 HSBC الهدية" تعني اإلصدار المحدود من البطاقات/ العمالت الذهبية التي تحمل التصميم الذي قد يحدده"
وفقًا لتقديره.

.HSBC تعني الخدمات المصرفية الخاصة العالمية من "GPB"

"عميل جديد لدى البنك" ُيقصد به أي فرد ليس عميًال حاليًا.

"NFT" يعني الصك غير القابلة للتبادل.

.HSBC العمل الفني الرقمي" يعني العمل الفني الرقمي الفريد للهدية والذي تم إنشاؤه لصالح"

اإلمارات العربية المتحدة: دولة اإلمارات العربية المتحدة.

"نحن" و "HSBC" تعني بنك HSBC الشرق األوسط المحدود، فرع اإلمارات العربية المتحدة.

"أنت" تعني كل عميل جديد لدى البنك يرغب في المشاركة في العرض الترويجي.

متى يتم تطبيق شروط وأحكام العرض الترويجي وما هي العرض الترويجي؟

 أطلق HSBC عرضًا ترويجيًا بحيث يمكن لعمالء البنك الجدد الحصول على هدية في حال:
فتح حساب خدمات مصرفية خاصة عالمية جديد لدى HSBC بحلول نهاية فترة العرض الترويجي أ)    

استيفاء معايير األهلية ب)    
أن يكونوا من بين أول 80 عميل جديد لدى البنك واستيفائهم لمعايير األهلية؛ و ج)    

قاموا بتنزيل التطبيق والتسجيل بنجاح للحصول على الحساب عبر التطبيق في غضون 30 يومًا من استيفاء  د)    
معايير األهلية وطلب استالم الهدية من خالل التطبيق خالل فترة 12 شهرًا بدءًا من تاريخ التسجيل األولي في 

التطبيق.
 تنطبق شروط وأحكام العرض الترويجي هذه فيما يتعلق بالعرض الترويجي فقط للعمالء الجدد لدى البنك ممن 
قاموا بفتح حساب خدمات مصرفية خاصة عالمية لدى HSBC فردي جديد بنجاح خالل فترة العرض الترويجي بما 

يتماشى مع معايير األهلية.
 تنطبق هذه الشروط واألحكام عليك بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المعمول بها، لذا يرجى قراءتها بعناية.
 مع مراعاة عدم تجاوز الحد األقصى لعدد الهدايا (80)، سيتمكن عمالء الجدد لدى البنك الذين استوفوا معايير 

األهلية من استخدام التطبيق لطلب تسليم الهدية إليهم كمكافأة ترويجية رمزية للمشاركة في العرض الترويجي.
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من هو المؤهل للمشاركة في العرض الترويجي؟

 لكي تكون مؤهًال للمشاركة في العرض الترويجي، يجب أن تستوفي جميع معايير األهلية التالية:

يجب أن تكون عميًال جديدًا لدى البنك أ)    

يجب عليك فتح حساب خدمات مصرفية خاصة عالمية جديد لدى HSBC واالحتفاظ به وتلبية معايير  ب)    
التمويل (بحد أدنى قدره 2,000,000 دوالر أمريكي أو ما يعادله بأي عملة أخرى) بحلول نهاية "فترة العرض 

الترويجي"

أن تكون مقيمًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتحمل تأشيرة إقامة سارية المفعول في اإلمارات  ج)    
العربية المتحدة؛ و

يجب استيفاء جميع المتطلبات السائدة المتعلقة باالمتثال بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة الخاصة  د)    
بالعمالء ومتطلبات "اعرف عميلك".

 يحتفظ HSBC بالحق المطلق لتقرير ما إذا كنت مستوفيًا لمعايير األهلية وتحافظ عليها ألغراض المشاركة في 
العرض الترويجي.

 بعد استيفاء معايير األهلية، إذا تم إغالق حسابك الفردي الجديد ألي سبب من األسباب قبل تسليم الهدية، 
فسيتم استبعادك من المشاركة في العرض الترويجي ولن تكون مؤهًال لتلقي الهدية.

كيف يعمل العرض الترويجي وما هي الهدية؟

بمجرد استيفاء معايير األهلية، سيقوم بنك HSBC بإخطارك وإبالغك بتنزيل التطبيق على جهازك المتحرك 
الشخصي والتسجيل للحصول على الحساب عبر التطبيق يمكنك من خالله إرسال طلبك الستالم الهدية.

يرجى المالحظة أنه من أجل تقديم طلبك، يجب إكمال تسجيلك األولي في التطبيق بنجاح في غضون 30 يومًا 
من استيفاء معايير األهلية. وعالوًة على ذلك، سيكون لديك ما يصل إلى 12 شهرًا بدءًا من تاريخ التسجيل األولي 

الخاص بك على التطبيق إلرسال طلبك الستالم الهدية. وإذا لم تقم بتقديم هذا الطلب خالل الفترة المحددة، 
فلن تكون مؤهًال بعد اآلن لطلب تسليم الهدية.

سيتعين عليك تسجيل الدخول إلى التطبيق واتباع الخطوات الموضحة في التطبيق إلرسال طلبك.
عند قيامك بتقديم طلبك عبر التطبيق، سنقوم بما يلي:

 الترتيب إلصدار صك غير قابل للتبادل بحيث يكون غير قابل للتحويل وغير قابل للتداول، والذي سيتم تمثيله في 
المحفظة الرقمية في التطبيق لغرض وحيد هو تسهيل تحصيلك للهدية؛ و

 بإخطار مزود الخدمة الخارجي المرخص له من قبل HSBC لترتيب تسليم الهدية إليك. وال يمكن تسليم الهدية 
إال على عنوان إقامتك في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما هو مسجل في نظامنا.

يجب أن يمثل الصك غير القابل للتبادل أي عمل فني رقمي موجود في الوقت الذي يتم فيه إضافة الصك غير 
القابل للتبادل إلى المحفظة الرقمية في التطبيق. وال يتمتع الصك غير القابل للتبادل أي حقوق، أو استخدامات، 

أو غرض، أو سمات، أو وظائف، أو ميزات، سواًء صريحة أو ضمنية، بخالف الغرض الوحيد المتمثل في تسهيل 
تحصيلك للهدية. ويحظر HSBC بشكل صارم قابلية نقل وتسويق الصك غير القابل للتبادل ولن يكون للصك غير 

القابل للتبادل أي قيمة حالية أو مستقبلية.

يرجى المالحظة أن بنك HSBC سيحفظ بالمفتاح الخاص للصك غير القابل للتبادل في جميع األوقات ولن يكون 
لديك أي ملكية أو حراسة للصك غير القابل للتبادل أو المفتاح الخاص به. كما لن يكون لديك أي حق عمل إبداعي 
في العمل الفني الرقمي أو الصك غير القابل للتبادل. وستكون جميع الحقوق والملكية والمصالح في الصك غير 

القابل للتبادل و/أو األعمال الفنية الرقمية ملكًا لبنك HSBC و/أو الشركات التابعة له والمرخصين حسب 
االقتضاء.
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يجب أال تقوم بأي مما يلي:

 نقل الصك غير القابل للتبادل و/أو العمل الفني الرقمي إلى أي محافظ رقمية أخرى

 االحتفاظ بالصك غير القابل للتبادل بهدف أي استثمار

 استخدام الصك غير القابل للتبادل و/أو األعمال الفنية الرقمية ألغراض العرض أو البيع أو التداول في أي 
سوق، أو تبادل، أو منصة، أو تطبيق تابع لجهة خارجية

 استخدام الصك غير القابل للتبادل و/أو العمل الفني الرقمي ألغراض تجارية

 إجراء أي تغييرات على العمل الفني الرقمي أو إنشاء أو عرض أو إعالن أو تسويق أو ترويج أو توزيع أو بيع أي 
أعمال مشتقة من العمل الفني الرقمي.

في حالة ما إذا رأى HSBC أنه من الضروري التعامل مع أوجه عدم اليقين في النظام القانوني والتنظيمي الذي 
يحكم تقنيات blockchain أو الصكوك المميزة أو أي أصول رقمية أخرى أو إذا انتهكت أي شروط تنطبق على 

العرض الترويجي أو استخدام التطبيق، فقد نقوم باتخاذ أي من اإلجراءات التالية:

 إزالة أو تعطيل المحفظة الرقمية والخدمات داخل التطبيق؛ و/أو

 إزالة الصك غير القابل للتبادل والعمل الفني الرقمي من المحفظة الرقمية وإنهاء وصولك إلى التطبيق.

يوجد عدد أقصى للـ 80 هدية المتاحة للعرض الترويجي. وال يلتزم البنك بإبالغ أي عميل عند الوصول إلى هذا 
الرقم.

هدية واحدة كحد أقصى لكل حساب فردي جديد مستوفي لمعايير األهلية. وال يمكن استبدال الهدية بأية أصول 
أخرى، أو نقاط مكافآت، أو ائتمان في جميع الحاالت ذات القيمة المعادلة، سواًء كليًا أو جزئيًا. كما أن الهدية غير 

قابلة للتحويل أو االستبدال أيضًا. ونحتفظ بالحق، وفقًا لتقديرنا، في استبدال الهدية بأخرى ذات قيمة مماثلة 
دون إشعار مسبق.

ما هي الشروط واألحكام األخرى التي تنطبق علي؟

 يرجى المالحظة أننا لسنا ملزمين بقبول طلبك للحصول على حساب HSBC جديد.

 عن طريق تنزيل التطبيق والموافقة على شروط وأحكام التطبيق، فإنك تقر بأنه قد تم تزويدك بشروط وأحكام 
العرض الترويجي هذه وبأنك توافق على شروط وأحكام العرض الترويجي هذه.

 ستخضع لشروط وأحكام التطبيق عند تسجيلك في التطبيق ألول مرة.

 في حال اختيارك إلغاء حسابك في التطبيق، أو وصولك إلى هذا الحساب، وأي خدمات داخل التطبيق مقدمة 
لهذا الحساب، والمحفظة الرقمية التي تم إنشاؤها لهذا الحساب وأي محتويات أو بيانات أو معلومات أو صور 

أو مواد مخزنة في المحفظة الرقمية بأثر فوري، سيتم استبعادك تلقائيًا من المشاركة في العرض الترويجي 
ولن تكون مؤهًال بعد ذلك للحصول على الهدية. ويجب أن يقوم HSBC بتخزين البيانات و/أو المعلومات 

المرتبطة بالحساب الملغى أو المخزن فيه لفترة مثل (أ) تطلبها أي هيئات حكومية وتنظيمية مختصة في مثل 
هذه االختصاصات القضائية التي يعمل فيها أعضاء مجموعة HSBC أو (ب) مطلوبة بموجب القانون المعمول 

.HSBC به و/أو اللوائح و/أو سياسة االحتفاظ بالبيانات لدى

 باعتبارك من عمالء HSBC، فستخضع عالقتك المصرفية العامة معنا للشروط واألحكام العامة للخدمات 
المصرفية الشخصية من HSBC (اإلمارات العربية المتحدة). ويمكن العثور عليها على موقعنا على 

.www.hsbc.ae

 باإلضافة إلى ذلك، في حال توفير منتج أو خدمة معينة من HSBC لك، فسيخضع منتجك أو خدمتك للشروط 
واألحكام المعمول بها.
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 بالنسبة لجميع األسعار والرسوم والمصاريف (بما في ذلك المعامالت الخارجية) على النحو المبين في جدول 
.www.hsbc.ae لرسوم الخدمات والتعرفات، يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت على HSBC

 يرجى المالحظة أنه سيتم تسليم الهدايا من قبل مزود خدمة تابع لجهة خارجية مرخص له من قبل HSBC. ال 
يقدم HSBC أي تعهد أو ضمان، سواًء كان صريحًا أم ضمنيًا، وهو بريء من كافة المسؤوليات فيما يتعلق 

بحالة الهدايا أو قيمتها أو جودتها أو حجمها أو مالءمتها للغرض أو سرعة تسليمها.

 عند التقديم الناجح لطلبك الستالم الهدية عبر التطبيق، سيتخذ HSBC خطوات معقولة لترتيب إجراءات تسليم 
الهدية من ِقبل مزود الخدمة اآلخر إليك. ومع ذلك، لن يكون HSBC مسؤوًال عن أي فشل أو تأخير في أداء 
.HSBC التزاماته بموجب شروط وأحكام العرض الترويجي هذه بسبب أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة لـ

ما الذي أحتاج إلى معرفته أيضًا عن العرض الترويجي؟

 نحتفظ بالحق وفقًا لتقديرنا في تغيير أو تعديل شروط وأحكام العرض الترويجي أو إنهاء العرض الترويجي في أي 
وقت. وستكون قراراتنا في جميع األمور المتعلقة بالعرض الترويجي نهائية وحاسمة.

 توافق على المشاركة في أي أنشطة ترويجية نطلبها بشكل معقول إذا كنت مؤهًال للمشاركة في 
العرض الترويجي.

 HSBC توافق على تخزين بياناتك ونقلها ومعالجتها (سواًء في اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها) من قبل 
والشركات التابعة لمجموعة HSBC واألطراف الخارجية المصرح لها لالتصال بك فيما يتعلق بالعرض الترويجي.

 ال تمنحك المشاركة في هذا العرض الترويجي الحق في استخدام اسم HSBC أو شعاره أو الصك غير القابل 
للتبادل أو األعمال الفنية الرقمية أو الصور المرتبطة بالعرض الترويجي أو التطبيق أو المتعلقة بهما. وال يجوز لك 

إصدار أي إعالن عام بشأن أي جانب آخر من جوانب هذه العرض الترويجي دون الحصول على الموافقة الخطية 
.HSBC الحق في عدم منحك الهدية وفقًا لتقدير HSBC وأي انتهاك لهذا البند يمنح HSBC المسبقة من

 لن نكون مسؤولين (إلى الحد الذي يسمح به القانون واللوائح المعمول بها) عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن 
تنظيم أو عقد أو تمديد هذا العرض الترويجي. وال يسعى هذا البند إلى استبعاد مسؤولية HSBC عن (أ) الوفاة 

أو اإلصابة الشخصية الناجمة عن إهمالنا و / أو (ب) االحتيال أو التحريف االحتيالي و / أو (ج) أي مسألة أخرى 
يكون من غير القانوني بالنسبة لنا القيام بها استبعاد أو محاولة استبعاد مسؤوليتنا.

 تخضع شروط وأحكام العرض الترويجي هذه من جميع النواحي إلى القوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة وقوانين إمارة دبي.

 تخضع جميع النزاعات المتعلقة بشروط وأحكام العرض الترويجي هذه إلى االختصاص القضائي الحصري للمحاكم 
غير التابعة لمركز دبي المالي العالمي في دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

صادر عن بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود، فرع اإلمارات العربية المتحدة، ص.ب.66، دبي، 
اإلمارات العربية المتحدة، الخاضع للتنظيم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ألغراض هذا العرض 
الترويجي وإلى التنظيم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. CRN TC112222. © حقوق النشر. بنك إتش إس 
بي سي الشرق األوسط المحدود 2023 جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو 

تخزينه في أي نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو وسيلة، سواًء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير 
أو التسجيل أو غير ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود.
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