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KEY FACTS STATEMENT  
HSBC WEALTH SERVICES AND INVESTMENT PRODUCTS OFFERED UNDER THE WEALTH SERVICES 

 (INVESTMENT FUNDS, FIXED INCOME PRODUCTS & EQUITY SECURITIES)  
Description 
 

HSBC Bank Middle East Limited, UAE Branch (“HSBC”/ “We”) offers investment related services 
including but not limited to providing you with financial planning or periodic reviews and facilitating for 
you to enter into buy or sell transactions on investment products. The investment products available for 
you are Investment Funds, Fixed Income Products and Equity Securities. We act as a distributor of the 
investment products. 
Our affiliates, third parties or their affiliates may provide execution service and/or trade settlement and 
investment custody services to you.  By accepting our General Terms and Conditions for Investment and 
Insurance Products (including where applicable our Online Trading Schedule), you will authorise us to 
act as your agent to appoint these service providers, enter into contractual relationship with each service 
provider through us as your agent and to pass on your instructions to the services provider.  Where you 
are given access to our online trading platform and receive services from us in respect of Equity 
Securities through the platform, the entity providing execution service to you will be our affiliate HSBC 
Bank plc, UK.  Where you give us instructions to transact on Investment Funds or Fixed Income Products, 
the entity providing execution services to you will be Pershing Securities Limited, UK (“PSL”).    
If you decide to use our wealth services, you will need to open an investment account through us.  Your 
investment account will be held in Jersey, Channel Islands, with Pershing (Channel Islands) Limited 
(“PCI”) as your custodian. You will have a contractual relationship with PCI. 
 
Some investment products we sell are sold on an advised basis.  This means that we will look at your 
personal circumstances, financial goals and attitude to risk and we will make a recommendation of one 
or more investment products which we believe is suitable for you.  Our advice or recommendation will 
not take into account your existing assets or our market views.  You are solely responsible for defining 
the suitable amount to invest in each product, the construction and composition of your investment 
portfolio and for ensuring that your investment portfolio is sufficiently diversified with an acceptable level 
of concentration to, for example, a particular product, product provider or type of investment.   
 
For some investment products we do not provide any advice or recommendation and we will only allow 
you to transact on these products solely based on your own selection of such products.  
 
We are not an investment manager, and therefore we do not manage your investment portfolio on your 
behalf, we do not monitor that your investments remain suitable for you, we do not provide on-going 
advice and we are not authorized to make decisions on, or take action in respect of, your investment 
products. We will only act upon your instructions.  
 
We offer online trading services through our online trading platform within online banking.  Our online 
trading services are to provide you with access to the platform for you to submit your buy or sell orders 
which we will transmit to the entity providing execution services to execute. 
 
We are required by applicable regulations issued in the form of the Chairman of the UAE Securities and 
Commodities Authority’s Board of Directors’ Decision No. (13/Chairman) of 2021 on the Regulations 
Manual of the Financial Activities and Status Regularization Mechanisms (“the SCA Rules”) to classify 
our customers who enter into a Wealth Relationship with us.  There are two categories of customer 
classifications we offer: retail investor and professional investor.    
 
As a general rule, we classify you as a retail investor for the purposes of the SCA Rules unless we agree 
with you that a different classification applies.  You may only be classified under one category of customer 
classification but your classification may be changed from one category to the other.   
 
To be classified as a professional investor, you will need to satisfy the applicable professional investor 
criteria and complete and sign the Customer Classification Form.  In the case of a joint Investment 
Account to be classified as professional investor, each joint account holder will need to satisfy the 
applicable professional investor criteria.  You will also need to provide annual declaration to us to confirm 
that all information and data provided by you to us for your professional investor classification has not 
changed.  You are free to change your professional investor classification at any time by asking us to re-
classify you as retail investor and providing such supporting evidence as we require.  
 
If you are classified as a professional investor, we will not be obliged to comply with certain conduct of 
business rules under the SCA Rules and you will have a lower level of regulatory protection under the 



 
 

 
 

 

 

PUBLIC 

SCA Rules.  In addition, certain Investment Products we offer are only available to customers who are 
classified as professional investor under the SCA Rules.  
 
In practice we follow our internal conduct and product governance policies when providing our customers, 
including those classified as professional investors under the SCA Rules, with high standard of services 
which may be above and beyond the level and standard of financial services strictly required under the 
SCA Rules when dealing with a professional investor. Our provision of such standard of services to a 
professional investor in accordance with our internal policies will not change the level of regulatory 
protection afforded to such professional investor under the SCA Rules.  
 

Key Features 
 
 

It is important that you read the product documentation carefully before purchasing to ensure you 
understand how the product works, its fees and charges and product including any eligible investor 
criteria. Below is a general description of the investment products offered. 
 
Equity Securities: means Shares, Exchange Traded Funds and Equity Linked Securities that we allow 
you to buy or sell through the platform.  Shares represent ownership interest in a listed company and 
they are traded on a stock exchange. Share prices are affected by various factors such as issuer’s 
performance, supply & demand, interest rates and the wider economy.  Exchange Traded Funds (ETF) 
means investment funds and/or collective investment entities listed and traded on an exchange (which 
may be a sub-fund, cell or contractual division within a broader fund structure). An ETF works very similar 
to a mutual fund, except that they are traded on stock exchanges.  
 
Equity Linked Securities include American Deposit Receipts or Global Depository Receipts and securities 
awarded to you resulting from a corporate action triggered by the underlying issuer.   
 
Fixed Income Products: means interest or non interest-paying bonds, notes, bills, money market 
instruments or Sukuk that are issued by governments or corporation. Sukuk is a Shariah-compliant 
certificate of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and 
services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity and 
periodic distribution amount will be paid to investors as owners (beneficial owners) of the assets. 

Feature Conventional Bonds Sukuk 

Underlying 

Structure 

Debt-based only/lender 

& borrower relationship 

Sukuk uses different Shariah structures: 

• Ijara: Involves a sale and leaseback (can also be Head-
lease & Sub-lease) of tangible assets (or their usufruct 
rights) 

• Mudaraba: The proceeds will be invested in underlying 
business or portfolio of assets and profit will be shared. 

• Wakala: Involves appointing the obligor as agent to 
manage the assets for a fee. 

• Murabaha: Involves the purchase and sale of Shariah 
compliant commodities at cost plus mark-up. 

Hybrid Shariah contracts such as Wakala +Murabaha 
sukuk structure where the proceeds of sukuk will be used 
as per Wakala and Murabaha contract. 

Underlying 

Assets 

Bonds can be used to 

finance any asset, 

project or business. 

The is a requirement of underlying asset (s) on which 

Sukuk are based must be sharia-compliant but investors 

will not have recourse to the asset in the event of default, 

etc. 

Shariah 

Approval 

Requirement 

Nil It requires the approval of a Shariah board which will 

confirm that the Sukuk is in line with the Shariah principles. 
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Asset 

Ownership 

Bonds don’t give the 

investor a share of 

ownership in the 

underlying asset, 

project or business. 

They are a debt 

obligation from the 

issuer to the 

bondholder. 

Sukuk give the investor beneficial ownership (depending 

on the underlying structure) in the asset on which the sukuk 

are based. 

The Bank, acting as Distributor, do not make any representation that any particular Sukuk product you 
wish to take are compliant with Shariah principles for your purposes.  Whilst the HSBC Bank Middle East 
Limited Internal Shariah Supervisory Committee (the “HSBC ISSC”) has reviewed the Sukuk product and 
is satisfied that they comply with the Shariah principles applicable to HSBC in the UAE, the views of the 
HSBC ISSC may differ from those of other Shariah advisers and different Shariah standards may be 
applied by different Shariah boards and advisers.  No representation, warranty or undertaking, express 
or implied, is made and no responsibility or liability is accepted by the Bank or any of its holding 
companies, subsidiaries, affiliates, associated undertakings or controlling persons, nor any of their 
respective directors, officers, employees, agents, representatives or advisors as to: 

a) the accuracy or completeness or otherwise of the Shariah compliance and other information 
contained in the Product Documentation; and  

b) any assumption contained in the Product Documentation or any other information made available 
in connection with the product (whether in writing or orally). 

To understand the Shariah basis of the product please refer to the Product Prospectus and other Product 
Documentation.  
 
Please reach out to your Relationship Manager if they have questions or queries about Shariah 
compliance of any relevant investment products. 
 
Investment Funds: include mutual funds, unit trusts and liquid alternative investments.  A mutual fund 
is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors to invest in 
securities like stocks, bonds, Sukuk, money market instruments, and other assets. Shariah mutual fund 
works in a similar manner but it only deploys funds in investments which follow the principles of Shariah 
(Islamic law). 
 
Online trading platform: You will have access to the main US, UK and Hong Kong exchanges with 
our online trading platform. You can invest in Equity Securities from within online banking which is 
easily accessible to you. 
 
The details of all the transactions conducted will be sent to you through transaction confirmations and 
valuation statements. Further, you can view your investment holdings on our Wealth Dashboard available 
on Personal Internet Banking and Mobile App. 
 

WHAT YOU PAY FEES AND CHARGES 

Fees and 
Charges 

We will disclose to you our applicable fees and/or charges before you transact. 
 
Investment account opening: There is no fee or charge for opening an investment account with PCI. 
 
Investment Funds & Fixed Income Products: For the purchase of an Investment Fund or Fixed Income 
Product we will charge a transaction fee (and applicable VAT) based on the investment amount. For 
regular savings plan in a mutual fund, we will charge our transaction fee (and applicable VAT) based on 
each regular investment amount.  If you are investing in Investment Funds under a Perpetual Savings 



 
 

 
 

 

 

PUBLIC 

Plan with monthly investment, we will charge a one-time transaction fee which is equal to your first 
monthly investment amount plus VAT. We do not charge customers any fees for switching or redemption 
of Investment Funds. 
 
Equity Securities & online trading platform:  We don’t charge fees for providing you with an online 
trading profile. Fees and Charges comprise of our transaction fees (and applicable VAT) based on the 
order value, third party brokerage fees and exchange market fees. Our transaction fees vary depending 
on the channel used (online trading platform or via Relationship Manager) for capture of the transactions.   
For all applicable fees and charges, refer to our Schedule of Services and Tariffs, available on 
www.hsbc.ae  
 

YOUR RIGHT TO CANCEL 

You have the right to a cooling-off period of 5 business days starting from the next business day after you have signed 
your agreement with us.  This means that you may cancel your agreement with us during this period without penalty, and 
we will refund any related fees and charges.  You may waive your cooling-off period.  If you do so, the terms of the 
agreement between you and us will be immediately effective and binding.   
 
If you have an investment account opened with PCI when you choose to cancel the agreement with us during the cooling 
off period, we will notify your custodian PCI and arrange for the closure of your Investment Account. If you have an online 
trading profile when you choose to cancel the agreement with us during the cooling off period, we will cancel the online 
trading profile.  
 
If you chose to cancel the agreement with us after the expiry or waiver of the cooling-off period, you may do so as described 
in the below section entitled “Ending your agreement early”. 
 
With respect to the purchase of the following investment products: 
 
Equity Securities – The purchase of these products through our online trading platform requires immediate 
implementation and cannot be cancelled, if you wish to proceed you will be required to waive your right to the cooling-off 
period prior to your submission of the buy order on the platform. 
 
Investment Funds & Fixed Income Products – You have the right to a 5 business day cooling-off period starting from 
the next business day after the date you instruct us to purchase the relevant investment product.  If you exercise this right, 
you will need to submit a sell order for same quantity/nominal amount to reverse the original buy transaction.  Any standing 
order associated with the purchased investment will need to be cancelled by you and we will refund you our transaction 
fees (plus the applicable VAT), if any.  If you exercise your cooling-off right, and the market price for your investment 
product has decreased since the date of purchase, the amount returned to you will be less than the original investment 
amount. 
 
You may waive your cooling-off period.  If you choose to sell your investment after the expiry or waiver of the cooling-off 
period, the usual terms and conditions concerning investment transactions will apply. Where a longer cooling off period is 
specified in the relevant product documentation, the longer period will be applied. 
 
ENDING YOUR AGREEMENT EARLY 

You have the right to end your wealth relationship with us, you can contact your Relationship Manager at any time in 
writing and request to close your investment account. If you decide to end your wealth relationship with us, we will no 
longer be able to provide our services to you in respect of any investment products held at the time you decide to end the 
wealth relationship with us and we will inform your product providers and your custodian PCI. If you choose to close your 
investment account, we will ask you what you would like us to do with your investment products held in that account.   

WHAT ARE YOUR PRIMARY OBLIGATIONS? 

The Terms and Conditions applicable to your agreement with us, which will be provided to you for review before you sign, 
set out the terms of the contract between us including your obligations to us and ours to you. In this section we describe 
your primary obligations.  This is not a comprehensive list of your obligations, for fuller details refer to our General Terms 
and Conditions for Investment and Insurance Products and Online Trading Schedule.  
 
Investment Funds, Fixed Income Products & Equity Securities:  
• You must make all payments required from you relating to the execution or settlement of all transactions or relating to 

your investment products on demand without set off, counterclaim or deduction. Any payments made by you must 
come from your nominated cash account which must be a bank account held with us. It is your responsibility to fund 

http://www.hsbc.ae/
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your nominated cash account in advance of any transaction and ensure it is sufficiently funded from the date of your 
instructions until the settlement date. This applies to all your instructions relating to an investment product, including 
without limitation, any one off instructions or reoccurring and standing instructions.  

• When you give us instructions in relation to a transaction or investment product, we will tell you what information and 
details must be included in such instructions together with all required documents.  If you hold a joint investment 
account, we may request information or documentation from each of the joint account holders.  Depending on the type 
of the investment product, there may be different execution and settlement process and different entities involved.    

• You must have sufficient quantity of investment product held in your investment account which is not subject to any 
charge, lien or other security interest in favour of any person at the time of submitting a sell order of such investment 
product and you must also have sufficient monies held in cleared funds in your nominated cash account to cover the 
payment of any fee, taxes or duties payable in respect of the transaction.  You will not be entitled to withdraw or in 
any way deal with all or any part of the investment product to be sold until completion of the sale. 

• You must comply with applicable market requirements e.g. trading rules set by the exchange, disclosure of interest or 
ownership, clearing and settlement rules set by the clearing house, custodian or securities depository. 
 

Joint Investment Account:  
• If there is more than one of you wishing to hold your investments jointly, we will tell you in the investment account 

opening form or change of joint investment account ownership form the potential legal ownership options available to 
you under Jersey law, which will impact what happens to your jointly held investments when one joint account holder 
passes away. You should seek independent legal advice and/or tax advice relating to probate and inheritance matters 
in the relevant jurisdictions.  
 

Professional Investor Classification:  
• If you are classified as a professional investor you will be required to inform the Bank promptly if any of your financial 

circumstances changes so that the Bank can conduct another assessment on you to determine whether you continue 
to meet the criteria for professional investor classification. If you no longer meet such criteria, the Bank will re-classify 
you as a retail investor and update its records accordingly. 

CHANGES TO YOUR TERMS AND CONDITIONS 

We may change the terms and conditions and we will set out in the terms the types of changes we may make and how 
such changes can be made. We will provide you with 60 calendar days’ notice before we make a permissible change.  We 
may change the terms and conditions with immediate effect if required by applicable law or regulation.  If you don’t agree 
to the change, you can close your Investment Account and refer to the section entitled “Ending your agreement early” 
above for more details. 
WHAT ARE THE KEY TERMS?  

KEY 
LIMITATIONS 

We cannot provide our wealth services to US persons or minors. The meaning of US person will depend 
on the context in which the term is used.  Minors are persons who are under the age of 21.  
You must tell us if you have any changes to your contact information and you must tell us immediately if 
you are planning to change your residency or citizenship. This is because such a change might impact 
the investment products you already hold and what products and services we/third parties continue to be 
able to offer you. 
You cannot sell Equity Security that you bought via the Platform on the same day.  
If you are classified as a retail investor you will not be eligible to invest in certain Investment Products we 
offer which are only available to, or eligible for, professional investors. 

KEY 
EXCLUSIONS 

We will only sell you investment products that we are authorised to sell under applicable law and 
regulation. We do not provide any legal or tax advice. You may wish to obtain your own independent 
legal/financial/tax advice.  

KEY RISKS The product documentation explain the risks associated with a particular product. As an illustration, some 
of the risks may include:  
• Liquidity 

Risk 
• Market Risk • Interest/Profit Rate Risk • Insolvency Risk 

• Currency 
Risk 

• Operational 
Risk 

• Regulatory/Legal/Structural  • Credit Risk 

Past performance of a particular product is not an indicator or evidence of the future performance and 
the value of investments can go down as well as up and you may not get back the amount originally 
invested.  
 
If you choose to invest in Investment Funds under a Perpetual Savings Plan with monthly investment, 
you will pay the monthly investment amount and for the first month you will also pay the transaction fee 
(as described in the Fees and Charges section above) in addition to the monthly investment amount.  
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Your cost on this transaction fee should be factored in when determining when to redeem your Investment 
Funds under a Perpetual Savings Plan. 
 
You must read all risk disclosure notices provided to you in respect of a particular product. You should 
ensure you fully understand the relevant risks before making a decision to purchase a product. 
If you fail to meet the terms and conditions of your agreement with us, we may end your wealth 
relationship with us and we may not be able to proceed with your instructions. 

YOUR RIGHT TO COMPLAIN 

If you have a complaint relating to our wealth services provided to you or your investment products, please contact your 
Relationship Manager. You can also raise your complaint via our public website (https://www.hsbc.ae/help/contact/) by 
clicking “Send us your feedback” link. You will receive an acknowledgment within two UAE business days. If we are unable 
to provide an immediate solution, we will provide you with an approximate time frame required to resolve the matter. If 
your complaint is not satisfactorily resolved or if you do not receive a response within the time frame communicated to 
you, please write to: customerexperienceuae@hsbc.com 
 
If we are unable to resolve your complaint to your satisfaction you may also complain to our regulator, the Central Bank 
of the UAE (www.centralbank.ae) or the Securities and Commodities Authority in the UAE (www.sca.gov.ae). 
 

 
Full Name (as on Passport):  
 
Country of Residence: 

Date: 
 
Location: 

Signature: 
 
 
 
 

For Bank use only (Signature verification done) 
RM Name:  
 

Date: Signature: 
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Electronic consent: 

By ticking and signing below you acknowledge and agree that: 

• any electronic method of acceptance used by us in connection with our products and services (including, without 

limitation, use of digital or electronic signatures, indications of acceptance by ticking a check box on electronic forms 

or digital platforms) (“Electronic Consent”) shall constitute full and binding legal acceptance by you of any applicable 

terms and conditions as well as any future changes, amendments or supplements to such terms and conditions as 

may be applicable from time to time, as if you had accepted such terms and conditions in writing; 

• all relevant laws and regulations applicable to acceptance of contracts via electronic methods will apply and you 

acknowledge that our records as to any such form of Electronic Consent shall be binding and shall not be challenged 

on the basis that they are available only in electronic or digital format; 

• no certification authority or other third party verification is necessary to validate your Electronic Consent and that the 

lack of such certification or third party verification will not in any way affect the enforceability of your Electronic Consent 

or the validity of terms and conditions between us and you. 

 

1. including the use of digital or electronic signatures and, indications of acceptance by ticking a check box on electronic forms 
or digital platforms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright HSBC Bank Middle East Limited 2023 ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be 
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 
recording, or otherwise, without the prior written permission of HSBC Bank Middle East Limited. 
 
Issued by HSBC Bank Middle East Limited, U.A.E Branch, PO Box 66, Dubai, U.A.E (HBME), regulated by the Central Bank 
of the U.A.E for the purpose of this promotion and lead regulated by the Dubai Financial Services Authority.  In respect of 
certain financial services and activities offered by HBME, it is regulated by the Securities and Commodities Authority in the 
UAE under license number 602004. CRN: FRM111122. Effective date: 8 May 2023. 
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 بيان الحقائق الرئيسية 

 في إطار خدمات إدارة الثروات HSBCخدمات إدارة الثروات ومنتجات االستثمار من  
 )صناديق االستثمار ومنتجات الدخل الثابت واألوراق المالية المتداولة( 

 الوصف 
 

" / "صيغة المتكلم"( خدمات متعلقة باالستثمار بما في ذلك HSBCالشرق األوسط المحدود، فرع اإلمارات العربية المتحدة )"بنك  HSBCيقدم بنك  
تكون  على سبيل المثال ال الحصر تقديم خدمات التخطيط المالي أو المراجعات المنتظمة وتسهيل إبرام معامالت شراء وبيع منتجات االستثمار. وت

 الستثمار. منتجات االستثمار المتاحة لك من صناديق االستثمار ومنتجات الدخل الثابت واألوراق المالية المتداولة. نحن نعمل بصفة موزع لمنتجات ا
بقبولك للشروط واألحكام قد تقدم شركاتنا التابعة أو األطراف الثالثة أو الشركات التابعة لها خدمات التنفيذ و/أو التسوية التجارية وخدمات الحفظ لك.  و

تعيين العامة لمنتجات االستثمار والتأمين )بما في ذلك حيث ينطبق جدول التداول عبر اإلنترنت(، فإنك ستفوضنا للعمل بصفة الوكيل الخاص بك ل
الخدمة.  في حال تم منحك إمكانية   مقدمي الخدمات والدخول في عالقة تعاقدية مع كل مقدم خدمة من خاللنا بصفتنا وكيلك وإصدار تعليماتك إلى مقدم

الذي يقدم  الوصول إلى منصة التداول الخاصة بنا عبر اإلنترنت وتلقي الخدمات منا بخصوص األوراق المالية المتداولة من خالل المنصة، فإن الكيان 
ائنا تعليمات للتعامل في صناديق االستثمار أو ش.م.ع، المملكة المتحدة.  وفي حال قمت بإعط  HSBCلك خدمات التنفيذ سيكون شركتنا التابعة بنك  

هو   التنفيذ  خدمات  لك  سيقدم  الذي  الكيان  فإن  الثابت،  الدخل  )"Pershing Securities Limitedمنتجات  المتحدة  المملكة   ،Pershing 
Securities Limited    .)" 

 
خاللنا.  حيث يتم االحتفاظ بحساب االستثمار الخاص بك في جيرسي،  إذا قررت استخدام خدمات إدارة الثروات، يجب عليك فتح حساب استثمار من 

الخاص بك. وسيكون   الحافظ األمين"( بصفته Pershing (Channel Islands) Limited)جزر القنال( ليمتد )" Pershingجزر القنال، لدى 
 . Pershing Channel Islands Limitedلديك عالقة تعاقدية مع 

 
ات االستثمارية التي نبيعها على أساس المشورة. وهذا يعني أننا سننظر في ظروفك الشخصية وأهدافك المالية وموقفك من المخاطر يتم بيع بعض المنتج

ر أصولك  وسنوفر لك التوصية بشأن واحد أو أكثر من المنتجات االستثمارية التي نعتقد أنها مناسبة لك. ولن تأخذ مشورتنا أو توصيتنا في االعتبا
إنشاء وتكوين  الحالي منتج ، وفي  في كل  المناسب لالستثمار  المبلغ  تحديد  المسؤول عن  أنت وحدك  بالسوق. وستكون  المتعلقة  نظرنا  أو وجهات  ة 

نتج معين  محفظتك االستثمارية، وضمان أن تكون محفظتك االستثمارية متنوعة بما فيه الكفاية مع مستوى مقبول من التركيز، على سبيل المثال، على م
 أو أحد مزودي المنتجات أو نوع االستثمار.

 
خاص لتلك  بالنسبة إلى بعض منتجات االستثمار، فإننا ال نقدم أي مشورة أو توصية، ولن نسمح لك التعامل بهذه المنتجات إال بناًء على اختيارك ال

ة بك بالنيابة عنك، وال نقوم بمراقبة بقاء استثماراتك مناسبة لك، المنتجات. نحن لسنا مدير استثمار، ولذلك فإننا ال نقوم بإدارة محفظة االستثمار الخاص
ى تعليماتك  وال نقدم المشورة المستمرة ولسنا مفوضين التخاذ القرارات بشأن منتجاتك االستثمارية أو اتخاذ اإلجراءات بخصوصها. نحن نعمل بناًء عل

 فقط.
 

التداول عبر اإلنترنت الخاصة بنا ضمن الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.  تتمثل خدمات التداول  نقدم خدمات التداول عبر اإلنترنت من خالل منصة  
ت التنفيذ من أجل  عبر اإلنترنت لدينا في تزويدك بإمكانية الوصول إلى المنصة لتقديم طلبات الشراء أو البيع التي يتم نقلها إلى الكيان الذي يقدم خدما

 القيام بالتنفيذ. 
 

بشننأن كتيب القواعد الخاص باألنشننطة المالية وتليات توفيق   2021/ر.م لسنننة  13العربية المتحدة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم    اإلمارات
ء ت العمالاألوضنناع )"قواعد هيئة األوراق المالية والسننلع "( لتصنننيف عمالئنا الذين يدخلون في عالقة إلدارة ثرواتهم معنا. هناك فئتان من تصنننيفا

 .لمحترفينالتي نوفرها لهم بناًء على حقيقة أننا نتعامل فقط مع العمالء من األفراد أو األشخاص الطبيعيين: المستثمرين العاديين والمستثمرين ا
 

وال يجوز  كقاعدة عامة، نقوم بتصننيك  كمسنتثمر عادأل ألاراق اواعد ئيئة األوراق المالية والسنما ما لم نتكق مع  عمط تطبيق تصننيف مختمف 
 .تصنيك  إال ضمن فئة واحدة من فئات تصنيف العمالء ولكن يمكن تغيير تصنيك  من فئة إلط أخرى

 
لتصنننيك  كمسننتثمر محترف، سننيتعين عمي  تمبية معايير المسننتثمر المحترف المعمول بما واسننتكمال نمولع تصنننيف العمالء والتوايا عمي   وفي 
حال تصننيف حسناا االسنتثمار المكنتر  كمسنتثمر محترف، فسنيتعين عمط كل صناحا حسناا مكنتر  تمبية معايير المسنتثمر المحترف المعمول بما   

مي  أيضنا  تقديم إارار سننوأل إلينا لتيكيد أن جميا المعمومات والبيانات التي ادمتما لنا لتصننيك  كمسنتثمر محترف لم تتغير  وسنيكون  وسنيتعين ع
مة  لدي  الحرية المطمقة في تغيير تصننيف المسنتثمر المحترف في أأل وات عن طريق مطالبتنا باعادة تصننيك  كمسنتثمر عادأل وتقديم األدلة الداع

 .نطمبماالتي 
 

كون إلا تم تصنيك  كمستثمر محترف، فمن نكون ممزمين باالمتثال لبعق اواعد ممارسة األعمال بموجا اواعد ئيئة األوراق المالية والسما، وسي
المصننكين عمط  وباإلضنافة إلط لل ، فان بعق المنتجات االسنتثمارية التي نقدمما ئي متاحة فقط لمعمالء   .لدي  مسنتوى أال من الحماية التنييمية

 .أنمم مستثمرون محترفين بموجا اواعد ئيئة األوراق المالية والسما
 

كمسننتثمرين  من الناحية العملية، فإننا نتبع سننلوكنا الداخلي وسننياسننات حوكمة المنتجات الخاصننة بنا عند تزويد عمالئنا )بما في ذلك أولئك المصنننفين  
سنننلع( بمسنننتوى عالل من الخدمات التي قد تتجاوز مسنننتوى ومعايير الخدمة المالية المطلوبة بشنننكل محترفين بموجب قواعد هيئة األوراق المالية وال

المسنتثمرين  صنارم بموجب قواعد هيئة األوراق المالية والسنلع عند التعامل مع المسنتثمرين المحترفين. وإن تقديمنا لمثل هذا المعيار من الخدمات إلى
 .ة لن يغير مستوى الحماية التنظيمية الممنوحة لهذا المستثمر المحترف بموجب قواعد هيئة األوراق المالية والسلعالمحترفين وفقاً لسياساتنا الداخلي

 الميزات الرئيسية 
 
 

معايير بما في ذلك   من الضروري أن تقرأ وثائق المنتجات بعناية قبل الشراء لضمان تفهمك لطريقة عمل المنتج والرسوم واألجور الخاصة به وميزاته
 . فيما يلي وصف عام لمنتجات االستثمار المقدمة.المستثمر المالئمة

 
: تعني األسهم وصناديق االستثمار المتداولة واألوراق المالية المرتبطة باألسهم التي نسمح لك بشرائها أو بيعها من خالل  األوراق المالية المتداولة

ويتم تداولها في سوق لألوراق المالية. وتتأثر أسعار األسهم بالعديد من العوامل مثل أداء جهة   المنصة.  وتمثل األسهم حق الملكية في شركة مدرجة
( تعني صناديق االستثمار و/أو كيانات ETFاإلصدار والعرض والطلب وأسعار الفائدة واالقتصاد على نطاق أوسع.  صناديق المؤشرات المتداولة )

صندوق أوسع(.  االستثمار الجماعي المدرجة والمتداولة في سوق لألوراق المالية )والتي قد تكون صندوقاً فرعياً أو خلية أو قسماً تعاقدياً ضمن هيكل 
 ء أنه يتم تداوله في أسواق األوراق المالية.  يعمل صندوق المؤشرات المتداولة على نحو مشابه جداً لصندوق االستثمار المشترك، باستثنا

 
اتجة عن إجراءات تشمل األوراق المالية المرتبطة باألسهم إيصاالت اإليداع األمريكية أو إيصاالت اإليداع العالمية واألوراق المالية الممنوحة لك والن

 الشركة المستهدفة من قبل جهة اإلصدار األساسية.   
 

تعني السندات بفائدة، أو بدون فائدة، أو المذكرات، أو الكمبياالت، أو أدوات السوق المالية، أو الصكوك الصادرة عن الحكومات    منتجات الدخل الثابت:
نفعة أو الشركات. الصكوك هي شهادات تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة متساوية تمثل أسهم غير مجزأة في ملكية األصول المادية والم

أو )في ملكية( أصول مشروع معين أو نشاط استثمار خاص ويتم دفع مبلغ التوزيع المنتظم إلى المستثمرين بصفتهم المالكين )المالكين   والخدمات
 المستفيدين( لألصول. 

 الصكو  السندات التقميدية  المزايا
العالقة القائمة على أسناس السنندات /  الهيكل األساسي

 المقرض والمقترض فقط
 تستخدم الصكوك هياكل شرعية مختلفة:

اإلجارة: وتنطوي على البيع وإعادة التأجير )ويمكن أن تكون أيضنناً  •
إيجناراً رئيسننننيناً وتنأجيراً من البناطن( لألصننننول الفعلينة )أو حقوق 

 االنتفاع الخاصة بها(
المضنناربة: يتم اسننتثمار العائدات في األعمال أو محفظة األصننول   •

 ألرباح.األساسية ويتم تقاسم ا
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الوكالة: تتضنمن تعيين الملتزم كوكيل إلدارة األصنول مقابل رسنوم  •
 معنية.

المرابحة: وتشنمل شنراء وبيع السنلع المتوافقة مع الشنريعة اإلسنالمية  •
 بسعر التكلفة باإلضافة إلى هامش الربح.

عقود الشننريعة الهجينة مثل صننكوك الوكالة والمرابحة المهيكلة حيث يتم  
 الصكوك وفقاً لعقد الوكالة والمرابحة.استخدام عائدات 

يمكن اسنننتخدام السنننندات لتمويل أي  األصول األساسية
 أصول، أو مشاريع، أو أعمال

يجب أن يكون األصننل األسنناسنني )األصننول األسنناسننية( الذي تسننتند إليه  
الصنكوك متوافقاً مع الشنريعة اإلسنالمية، ولكن لن يتمكن المسنتثمرون من 

 حال التخلف عن السداد، وما إلى ذلك. العودة إلى األصل في
اللجنننة   موافقننة  متطلبننات 

 الشرعية
يتطلب موافقة الهيئة الشنننرعية للتأكيد بأن الصنننكوك تتماشنننى مع مباد   ال يوجد 

 الشريعة اإلسالمية.
ال تمنح السنندات المسنتثمر أي حصنة  مليكة األصول

ملكية في أي أصننننول أسنننناسننننية أو  
عبنارة عن مشننننروع أو أعمنال. فهي  

التزام دائن من قبنل جهنة اإلصننننندار 
 تجاه حامل السند.

تمنح الصنكوك المسنتثمر حق االنتفاع )اعتماداً على الهيكل األسناسني( في  
 األصل الذي تستند إليه الصكوك.

اإلسالمية ألغراضك. وفي  موزع، أي تعهد بأن أي منتج صكوك معين ترغب في الحصول عليه متوافق مع مباد  الشريعة  كال يقدم البنك، بصفته  
"( قد قامت بمراجعة منتج الصكوك وهي مقتنعة HSBC ISSCالشرق األوسط المحدود )"  HSBCحين أن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لدى بنك  

الشرق األوسط   HSBCفي اإلمارات العربية المتحدة، فإن تراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لدى بنك    HSBCبامتثاله لمباد  الشريعة المطبقة على  
لمختلفة التي قد يتم تطبيقها من قبل هيئات شرعية ومستشارين  المحدود قد تختلف عن تلك الخاصة بالمستشارين الشرعيين اآلخرين والمعايير الشرعية ا

لمسيطرين، أو  مختلفين. كما ال يقبل البنك أو أي من شركاته القابضة، أو شركاته الفرعية، أو شركاته التابعة، أو المتعاقدة المرتبطة، أو األشخاص ا
ؤوليها وأو موظفيها، أي عرض أو ضمان أو تعهد مقدم، سواء بشكل صريح أو الوكالء، أو الممثلين، أو المستشارين، وال أي من مدراءها، أو مس

 ضمني أو تحمل أي مسؤولية أو التزام. تجاه: 
 

 دقة أو اكتمال أو عدم االمتثال للشريعة اإلسالمية والمعلومات األخرى الواردة في وثائق المنتج؛ و ( أ
 ة فيما يتعلق بالمنتج )سواء بشكل خطي أو شفهي(.أي افتراض وارد في وثائق المنتج أو أي معلومات أخرى متاح (ب

 ولفهم األسس الشرعية الخاصة بالمنتج، يرجى العودة إلى نشرة إصدار المنتج ووثائق المنتج األخرى.
 للشريعة اإلسالمية.يرجى التواصل مع مدير العالقات الخاص بك إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات حول امتثال أي منتجات استثمارية ذات صلة  

 
تشمل صناديق االستثمار المشتركة وصناديق حصص االستثمار واالستثمارات البديلة السائلة.  صندوق االستثمار المشترك هو    : صناديق االستثمار

تثمار في األوراق المالية مثل  نوع من األدوات والوسائل المالية، تتكون من مجموعة من األموال التي تم جمعها من العديد من المستثمرين لغرض االس
حو األسهم والسندات والصكوك وأدوات السوق المالية واألصول األخرى. يعمل صندوق االستثمار المشترك المتوافق مع الشريعة اإلسالمية على ن

 مية(. مماثل، ولكنه يوظف األموال فقط في استثمارات تتوافق مع أحكام ومباد  الشريعة اإلسالمية )الشريعة اإلسال
 

: سوف تتمكن من الوصول إلى أسواق البورصة واألوراق المالية الرئيسية في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وهونج  منصة التداول عبر اإلنترنت
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت  كونج من خالل منصة التداول عبر اإلنترنت الخاصة بنا. يمكنك االستثمار في األوراق المالية المتداولة من ضمن  

 التي يمكنك الوصول إليها بسهولة. 
 

عراض حيازتك  سيتم إرسال تفاصيل كافة المعامالت التي يتم إجراؤها إليك من خالل تأكيدات المعاملة وبيانات التقييم. وباإلضافة إلى ذلك، يمكنك است
 ينا المتاحة على الخدمات المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت وتطبيق الهاتف المتحرك. من االستثمارات على الواجهة اإللكترونية إلدارة الثروات لد 

 الرسوم واألجور  -ما اللأل تدفع  

 سنخبرك برسومنا و/أو أجورنا المطبقة قبل أن تقوم بإبرام أي معاملة.  الرسوم واألجور 
 . Pershing Securities Limitedال يوجد رسوم أو أجور على فتح حساب استثمار لدى  فتح حساا استثمار:

لشراء صندوق استثمار أو إحدى منتجات الدخل الثابت، سنقوم باحتساب رسوم معاملة )وضريبة القيمة    صناديق االستثمار ومنتجات الدخل الثابت:
إلى خطة االدخار العادية في صندوق استثمار مشترك، سنقوم باحتساب رسوم معاملة )وضريبة   المضافة المطبقة( بناًء على مبلغ االستثمار. وبالنسبة

شهري، فإننا القيمة المضافة المطبقة( بناًء على كل مبلغ استثمار عادي.  وفي حال االستثمار في صناديق االستثمار بموجب خطة ادخار دائم باستثمار  
والتي تعادل مبلغ االستثمار الشهري األول الخاص بك باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. ال نفرض على  سنقوم باحتساب رسوم معاملة لمرة واحدة

 العمالء أي رسوم للتحويل بين صناديق االستثمار أو استرداد قيمتها.
تداول عبر اإلنترنت. تتألف الرسوم واألجور ال نقوم باحتساب رسوم لتزويدك بملف تعريف     األوراق المالية المتداولة ومنصة التداول عبر اإلنترنت:

بناًء على قيمة الطلب ورسوم وساطة الطرف الثالث ورسوم سوق الصرف. تختلف رسوم  من رسوم المعاملة )وضريبة القيمة المضافة المطبقة( 
 راء المعاملة.  المعاملة بناًء على القناة المستخدمة )منصة التداول عبر اإلنترنت أو عن طريق مدير العالقات( إلج

 www.hsbc.ae.لمعرفة كافة الرسوم واألجور المطبقة، يرجى االطالع على جدول الخدمات واألجور المتاح على الموقع اإللكتروني 
 حق العميل في اإللغاء  

ة دون فرض  أيام عمل تبدأ اعتباراً من يوم العمل التالي لتوقيعك على االتفاقية معنا.  هذا يعني أنه يمكنك إلغاء اتفاقيتك معنا خالل هذه الفتر 5لديك الحق في فترة إلغاء لمدة 
 فإن االتفاقية بينك وبيننا ستكون سارية المفعول وملزمة على الفور.   غرامات وسنقوم بإعادة أي رسوم وأجور.  كما يمكنك التنازل عن فترة اإللغاء.  وفي حال قمت بذلك،

عند اختيارك إلغاء االتفاقية معنا خالل فترة اإللغاء، فإننا سنقوم بإشعار أمين الحفظ،  Pershing Securities Limitedإذا كان لديك حساب استثمار مفتوح لدى 
Pershing Securities Limitedق حساب االستثمار الخاص بك. وإذا كان لديك ملف تعريف تداول عبر اإلنترنت عند اختيارك إلغاء االتفاقية معنا  ، والترتيب إلغال

 خالل فترة اإللغاء، فإننا سنقوم بإلغاء ملف تعريف التداول عبر اإلنترنت.
 ن يمكنك القيام بذلك على النحو المبين في القسم بعنوان "إنهاء االتفاقية مبكراً" أدناه.أما في حال اخترت إلغاء االتفاقية معنا بعد انتهاء فترة اإللغاء أو التنازل عنها، فإ 

 فيما يتعلق بشراء منتجات االستثمار التالية: 
وإذا كنت ترغب في المتابعة  فإن شراء هذه المنتجات من خالل منصة التداول عبر اإلنترنت الخاصة بنا يقتضي تطبيق فوري وال يمكن إلغاؤه، – األوراق المالية المتداولة

 يجب عليك التنازل عن الحق في فترة اإللغاء قبل تقديم طلب الشراء على المنصة. 
تثمار ذو  أيام تبدأ اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ إعطائك التعليمات إلينا لشراء منتج االس 5لديك الحق في فترة إلغاء لمدة  – صناديق االستثمار ومنتجات الدخل الثابت

لغاء أي طلب دائم مرتبط الصلة.  إذا مارست هذا الحق، يجب عليك تقديم طلب شراء بنفس الكمية /القيمة االسمية لعكس معاملة الشراء األصلية.  كما يتعين عليك إ
جدت.  إذا مارست حقك في اإللغاء، وانخفض سعر السوق لمنتج باالستثمار الذي تم شراؤه وسنقوم بإعادة رسوم المعاملة إليك )باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة(، إن و

 االستثمار منذ تاريخ الشراء، فإن المبلغ الذي سيتم إعادته إليك سيكون أقل من مبلغ االستثمار األصلي. 
تطبق الشروط واألحكام االعتيادية بخصوص معامالت االستثمار.  كما يمكنك التنازل عن فترة اإللغاء.  إذا اخترت بيع استثمارك بعد انتهاء فترة اإللغاء أو التنازل عنها، 

 وعند تحديد فترة إلغاء لمدة أطول في وثائق المنتج ذات الصلة، سيتم تطبيق فترة المدة األطول. 
 إنماء االتكااية مبكرا  

http://www.hsbc.ae/
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ت الخاص بك في أي وقت وطلب إغالق حساب االستثمار الخاص بك. إذا  لديك الحق في إنهاء عالقة إدارة الثروات بيننا، حيث يمكنك التواصل خطياً مع مدير العالقا
د قرارك بإنهاء عالقة إدارة قررت إنهاء عالقة إدارة الثروات فيما بيننا، لن نكون قادرين بعد ذلك على تقديم خدماتنا إليك بخصوص أي منتجات استثمار تحتفظ بها عن

. إذا اخترت إغالق حساب االستثمار الخاص بك، سوف Pershing Securities Limitedالخاصة بك وأمين الحفظ  الثروات بيننا، وسنقوم بإبالغ مقدمي المنتجات
 نسألك عما تريد أن نفعله بمنتجات االستثمار التي تحتفظ بها في ذلك الحساب.

 ما ئي التزامات  الرئيسية؟

تقديمها لك للمراجعة قبل توقيعك، على شروط العقد بيننا بما في ذلك التزاماتك تجاهنا والتزاماتنا تجاهك. في تنص الشروط األحكام المطبقة على اتفاقك معنا، والتي سيتم 
ر والتأمين لعامة لدينا لمنتجات االستثماهذا القسم، نبين لك التزاماتك الرئيسية.  ال تشكل هذه القائمة قائمة شاملة بالتزاماتك، لمعرفة التفاصيل الكاملة للشروط واألحكام ا

 وجدول التداول عبر اإلنترنت. 
 

 :صناديق االستثمار ومنتجات الدخل الثابت واألوراق المالية المتداولة
ند الطلب دون مقاصة أو  يجب عليك سداد كافة الدفعات المطلوبة منك فيما يتعلق بتنفيذ أو تسوية كافة المعامالت أو فيما يتعلق بمنتجات االستثمار الخاصة بك ع  •

حساب بنكي محتفظ به لدينا. يقع على عاتقك مطالبة مقابلة أو خصم. وأي دفعات يتم القيام بها من قبلك يجب أن تأتي من حسابك النقدي المعين والذي يجب أن يكون 
بق هذا على كافة  مسؤولية تمويل حسابك النقدي المعين قبل إجراء أي معاملة، وضمان تمويله بشكل بصورة كافية من تاريخ تعليماتك حتى تاريخ التسوية. ينط

 يمات لمرة واحدة أو تعليمات متكررة ودائمة.تعليماتك المتعلقة بمنتج استثمار، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي تعل
تعليمات باإلضافة إلى كافة عندما تقوم بإعطائنا تعليمات فيما يتعلق بمعاملة أو منتج استثمار، سنخبرك بالمعلومات والتفاصيل التي يجب أن تكون مشمولة في هذه ال  •

لومات ووثائق من كل شخص من أصحاب الحساب المشترك.  واعتماداً على نوع منتج الوثائق المطلوبة.  إذا كان لديك حساب استثمار مشترك، قد نطلب مع
 االستثمار، قد يكون هناك عمليات تنفيذ وتسوية مختلفة وكيانات مختلفة مشتركة في العملية.   

تخضع ألي رهن أو امتياز أو حق ضمان لصالح أي   يجب أن يكون لديك كمية كافية من منتج االستثمار الذي تحتفظ به في حساب االستثمار الخاص بك، والتي ال •
تغطية دفعات أي رسوم  شخص عند تقديم طلب بيع لمنتج االستثمار هذا ويجب أن يكون لديك أيضاً أموال كافية تحتفظ بها بأموال خالصة في حسابك النقدي المعين ل

حب أو غير ذلك التعامل بأي طريقة كانت مع منتج االستثمار المقرر بيعه، أو أي جزء منه، أو ضرائب أو واجبات متوجبة الدفع فيما يتعلق بالمعاملة.  ال يحق لنا س
 حتى إتمام البيع. 

لكية وقواعد المقاصة  يجب عليك االمتثال لمتطلبات السوق، على سبيل المثال قواعد التداول التي ينص عليه سوق األوراق المالية، واإلفصاح عن المصلحة أو الم •
 تي تنص عليها غرف المقاصة أو أمين الحفظ أو جهة اإليداع.والتسوية ال

   حساا االستثمار المكتر : 
الستثمار المشترك إذا كان هناك أكثر من شخص يرغب في امتالك استثماراتك بشكل مشترك، سنخبرك في نموذج فتح حساب االستثمار أو نموذج تغيير ملكية حساب ا

المتاحة لكم بموجب قانون جيرسي، والتي ستؤثر على ما يحدث الستثماراتكم المشتركة عندما يتوفى أحد أصحاب الحسابات المشتركة.   بخيارات الملكية القانونية المحتملة
  يجب عليك الحصول على مشورة قانونية مستقلة و/أو مشورة ضريبية فيما يتعلق بمسائل التركة والميراث في الواليات القضائية ذات الصلة.

  المستثمر المحترف:تصنيف 
ا إذا كنت كمستثمر محترف، فسيُطلب منك إبالغ البنك على الفور إذا تغيرت أي من ظروفك المالية حتى يتمكن البنك من إجراء تقييم تخر لك لتحديد م تصنيفكإذا تم  •

 .وتحديث سجالته وفقًا لذلكستستمر في تلبية معايير تصنيف المستثمر المحترف. إذا لم تعد تستوفي هذه المعايير ، فسيقوم البنك بإعادة تصنيفك كمستثمر عادي 
 التغييرات عمط الكروط واألحكام 

عار مدته واألحكام، وسنحدد في الشروط أنواع التغييرات التي قد نقوم بها والطريقة التي يمكن من خاللها القيام بهذه التغييرات. سنقدم إليك إش الشروطيجوز لنا تغيير  •
.  يجوز لنا تغيير الشروط واألحكام بسريان مفعول فوري إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون أو النظام. في حال عدم يوماً قبل أن نقوم بإجراء تغيير مسموح به 60

 .موافقتك على التغيير، يمكنك إغالق التسهيل واالطالع على القسم بعنوان "إنهاء االتفاقية مبكراً" أعاله للحصول على مزيد من التفاصيل
 ة؟ ما ئي الكروط الرئيسي

صطلح.  ال يمكننا تقديم خدمات إدارة الثروات لألشخاص األمريكيين أو القاصرين. ويعتمد معنى الشخص األمريكي على السياق الذي يستخدم فيه الم القيود الرئيسية 
 سنة.  21أما القاصرون فهم األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

امتك  يجب عليك إخبارنا إذا حصل أي تغييرات في معلومات االتصال الخاصة بك ويجب عليك إخبارنا على الفور فيما إذا كنت تخطط لتغيير مكان إق 
لثالثة تقديمها أو جنسيتك. ألن مثل هذا التغيير قد يحمل تأثيراً على منتجات االستثمار التي تحتفظ بها وما هي المنتجات التي نواصل/تواصل األطراف ا

 لك.
إذا تم تصنيفك كمستثمر عادي ، فلن تكون مؤهالً لالستثمار في   ال يمكنك بيع األوراق المالية المتداولة التي قمت بشرائها عبر المنصة في نفس اليوم.

 .بعض المنتجات االستثمارية التي نقدمها والتي ال تتوفر إال للمستثمرين المحترفين أو مناسبة لهم
ثناءات االست

 الرئيسية
رغب في  لن نبيعك سوى المنتجات االستثمارية المصرح لنا بيعها بموجب القانون والنظام المعمول به. ال نقدم أي مشورة قانونية أو ضريبية. قد ت

 الحصول على مشورة قانونية/ مالية/ ضريبية مستقلة خاصة بك.
 ة بمنتج معين. ولغرض التوضيح، قد تشمل بعض المخاطر:توضح وثائق المنتج المخاطر المرتبط المخاطر الرئيسية 

 مخاطر اإلعسار • مخاطر معدل الفائدة/الربح • مخاطر السوق  • مخاطر السيولة   •
 مخاطر ائتمانية   • تنظيمية/قانونية/هيكلية  • مخاطر تشغيلية • مخاطر العملة •

المستقبل، ويمكن أن تنخفض قيمة االستثمارات كما يمكن أن ترتفع أيضاً، وقد ال  ال يعتبر األداء السابق لمنتج معين مؤشراً أو دليالً على األداء في  
 تتمكن من استرداد مبلغ االستثمار األصلي. 

الشهر  إذا اخترت االستثمار في صناديق االستثمار بموجب خطة ادخار دائمة مع استثمار شهري، فإنك ستدفع مبلغ االستثمار الشهري، وبالنسبة إلى 
فة رسوم هذه  األول، ستدفع أيضاً رسوم المعاملة )المبينة في قسم الرسوم واألجور أعاله( باإلضافة إلى مبلغ االستثمار الشهري.  يجب أن تؤخذ تكل

 المعاملة في االعتبار عند تحديد موعد استرداد قيمة صناديق االستثمار الخاصة بك بموجب خطة االدخار الدائمة. 
يجب عليك قراءة كافة مالحظات اإلفصاح المقدمة إليك بخصوص كل منتج خاص. كما يجب أن تضمن أنك فهمت بالكامل المخاطر المنطوية قبل  

 تج. اتخاذ قرار بشراء من
 تك. في حال عدم التزامك بشروط وأحكام اتفاقيتك معنا، فإنه يجوز لنا إنهاء عالقة إدارة الثروات فيما بيننا، ولن نتمكن من متابعة تعليما

 حق العميل في تقديم الككاوى 

ب ك، يرجى االتصال بمدير العالقات الخاص بك. كما يمكنك تقديم  إذا كان لديك أي شكوى فيما يتعلق بخدمات إدارة الثروات المقدمة إليك أو منتجات االستثمار الخاصة 
( بالنقر على رابط "إرسال مالحظاتك إلينا". ستتلقى تأكيداً على االستالم خالل /https://www.hsbc.ae/help/contactالشكوى عن طريق موقعنا اإللكتروني العام )

غير قادرين على تقديم حل فوري، سنقدم إليك اإلطار الزمني التقريبي المطلوب لحل المسألة. إذا كان حل الشكوى غير يومي عمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إذا كنا  
اإللكتروني: البريد  عبر  التواصل  يرجى  به،  إبالغك  تم  الذي  الزمني  اإلطار  خالل  لرد  استالمك  عدم  حال  في  أو  لك  بالنسبة    مرضياً 

customerexperienceuae@hsbc.com 
الم العربية  اإلمارات  مصرف  لنا،  المنظمة  للجهة  شكوى  تقديم  أيضاً  يمكنك  يرضيك،  نحو  على  بك  الخاصة  الشكوى  حل  على  قادرين  غير  كنا  المركزي  إذا  تحدة 

(www.centralbank.ae( أو هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة )www.sca.gov.ae .) 
 

 االسم الكامل )كما في جواز السكر(: 
 

 بمد اإلاامة: 

 التاريخ: 
 

 المكان:

 التوايا:
 
 
 
 

 )تم التحقق من التوقيع(  الستخدام البن  فقط
 التوايا: التاريخ:   المصرفية: اسم مدير العالاات 
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 الموافقة اإللكترونية 

 
 : يمن خالل توقيعي أعاله أقر و أوافق على ما يل

عندما أقوم بالقبول و/أو الموافقة في أي صيغة إلكترونية )“الموافقة اإللكترونية”(، فإن ذلك يعد قانوناً بأنني قدمت موافقتي و/ أو  •
 توقيعي كما لو كان كتابة؛

 
بسريان كافة القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة المنطبقة على قبول العقود بالطرق اإللكترونية كما أقر بأن سجالت البنك   •

الخاصة بأي شكل من أشكال الموافقة اإللكترونية ستكون ملزمة و أنه ال يحق لي االعتراض عليها على أساس أنها متاحة فقط 
 بشكل إلكتروني أو رقمي؛ و 

 

أنه ال يلزم ألي جهة تصديق أو تأكيد من قبل أي طرف تخر للتحقق من صحة موافقتي اإللكترونية وأن عدم وجود مثل هذا   •
التصديق أو التأكيد من قبل طرف تخر لن يؤثر بأي شكل من األشكال على نفاذ موافقتي اإللكترونية أو صحة الشروط واألحكام  

 المتفق عليها بيني وبين البنك.
 
 .بما في ذلك استخدام التوقيعات الرقمية و، مؤشرات القبول بوضع إشارة في حقل التأكيد على االستمارات اإللكترونية أو المنصات الرقمية 1
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي جهاز لخزن المعلومات أو تحويله، في  ٢٠٢٣الشرق األوسط المحدود  HSBC© بنك 
 الشرق األوسط المحدود.  HSBCأي شكل أو وسيلة إلكترونية، ميكانيكية، أو تصويره، أو تسجيله، أو غير ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك 

 
، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، يخضع لقوانين مصرف  66الشرق األوسط المحدود فرع اإلمارات العربية المتحدة )إتش بي إم إي(، ص.ب  HSBCصدر عن بنك 

بخدمات وأنشطة مالية معينة يقدمها بنك اإلمارات العربية المتحدة المركزي لغرض هذا الترويج ويخضع للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.  فيما يتعلق 
تاريخ  CRN FRM111122. 602004إتش بي إم إي، فهي خاضعة للتنظيم من قبل هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب رخصة رقم 

 . ٢٠٢٣ مايو ٨سريان المفعول: 
 

 


