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اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ھــﺬه اﻟﺸــﺮوط(
.1

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ

 1.1ﺗﻨﻄﺒﻖ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻮاﻓﻖ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻠﻰ
إﺗﺎﺣﺘﮭﺎ أو اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ .وﺗﺘ ﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟ ﺸﺮوط ﺷﺮوط
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
 1.2ﺗﺨﻀـــﻊ ھﺬه اﻟﺸـــﺮوط ،ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ،ﻷﺣﻜﺎم وﺷـــﺮوط أﺧﺮى ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﮭﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﺼــــﺮﻓﯿﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺸــــﻐﯿﻞ ﺣﺴــــﺎب( ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ .ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻋﻨﺪ ﻧﺸــﻮء أي ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺸــﺮوط وأﻳﺔ أﺣﻜﺎم وﺷــﺮوط ﺳــﺎرﻳﺔ
أﺧﺮى ،ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮوط وﻓﻘﺎً ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ(

اﻟﻄﻠﺐ؛

)ب( اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت )إن وﺟﺪت( و/أو اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺿﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ؛
)ج( ﺷﺮوط اﻟﺪوﻟﺔ )إن وﺟﺪت(؛
)د(

ھﺬه اﻟﺸﺮوط؛

)ھـ( ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
 1.3ﻻ ﻳﻘﺪم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ أﻳﺔ ﻣﺸــﻮرة ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻗﺪ ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ آراﺋﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ
ﻵﺧﺮ ،ﻓﺈن ﺗ ﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮ ﻣﺎت أو اﻵراء ﻻ ﺗُ ﻘﺪم ﻛﻤﺸــــﻮرة .ﻗ ﺒﻞ اﻟﺘ ﻘﺪم ﺑﻄ ﻠﺐ ،أو
ﻗﺒﻮل ،ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﺟﺮاء ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﺳــــﺘﻔﺴــــﺎرات واﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻣﻨﺎﺳــــﺒﺔ ،وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳــﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸــﻮرة أو ﺗﻮﺻــﯿﺎت .إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ ﺷــﻚ ﺑﺨﺼــﻮص اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ طﻠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
 1.4ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﻔﺼـــﻠﺔ وﻣﺴـــﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﮭﺎ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال،
أو ﻳﺨ ﻀﻊ ﻟ ﺸﺮوط ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﮭﺎ ،ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ھﻨﺎك إﺷﺎرة ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
 1.5ﻗﺪ ﻳﻘﻮم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺘﺴﻤﯿﺔ أو ﺗﻮﺟﯿﻪ أو إﻳﻌﺎز أي ﺑﻨﻚ ُﻣﺮاﺳﻞ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺼــــﺪر أو
ذﻟﻚ أي ﻋﻀــــﻮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ( ﻟﯿﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ ُ
اﻟﻤﻌﺰز ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )وﻗﺪ ُﻳﻘﯿﺪ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﻌﯿﻦ أو ُ
اﻟﻤﺮا ﺳﻞ أو ُ
ُ
اﻟﻤﺮا ﺳﻞ ﺑﺄﺣﺪ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو ﺑﻨﻚ ُﻣﺮا ﺳﻞ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺪى
ُ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ( وﻳﺤﻖ ﻟﻪ إﺻــﺪار ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿــﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻋﺘﻤﺎد ﺿــﻤﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﺤﺘﻮى ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
اﻟﻤﺮاﺳﻞ .ﻗﺪ ﻳﻘﻮم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟــــ ،أو اﻻﺳﺘﻼم ﻣﻦ
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ ُ
أي ﺑﻨﻚ ُﻣﺮاﺳﻞ ،اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ أو اﻟﻌﻤﻮﻻت أو اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى.
 1.6ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸــﺮوط ﻣﺎ ﻳﻠﺰم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ
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ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ.
اﻟﻘﺴﻢ  – 1اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
2

ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ

 2.1ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺧﻼف ذﻟﻚ )وﻳﻮاﻓﻖ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ(:
)أ(

ﻳﺘﻢ إﺻــﺪار ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ
طﺒﻘﺎً ﻟﻸﻋﺮاف واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺸﺄن اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ،طﺒﻌﺔ
 ،2007ﻧﺸــﺮة ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ  ،(UCP600) 600وإن ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ،ﻣﻠﺤﻖ اﻷﻋﺮاف واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺸﺄن
اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﺮض اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )(eUCP؛

)ب( ﻳﺘﻢ إﺻــﺪار ﻛﺎﻓﺔ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻀــﻤﺎن اﻟﺼــﺎدرة ﻋﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ طﺒﻘﺎً
ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻀــﻤﺎن ﻋﺎم  ،1998ﻧﺸــﺮة ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ (ISP98) 590؛
)ج( ﻳﺘﻢ إﺻــﺪار ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴــﻨﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻀــﻤﺎﻧﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﻋﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ،ﻧﺸﺮة ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ
رﻗﻢ (758 URDG) 758؛ و
)د(

ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻼت اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﺤﺼــﯿﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﻋﺎم  ،1995ﻧﺸﺮة ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ،(522URC) 522

ﺳــﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ )إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ( ،وﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺧﺎﺿــــﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺸﺮوط.
 2.2إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أي ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ أي ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ وھﺬه اﻟﺸﺮوط،
ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﺗﺴﻮد.
3

اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ

 3.1ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة  3ﻋﻠﻰ أﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ.
 3.2ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ أن:
)أ(

ﻳﺘﻌﮭﺪ ﺑﺪراﺳــﺔ ﻧﺴــﺨﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــﺘﻨﺪي ﺻــﺎدر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ؛ و

)ب( ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﻪ إﺷــــﻌﺎر ﻓﻮري إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺄي اﻋﺘﺮاض
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.
اﻟﻮاردات
 3.3ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻔﻮﺿﺎً ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑـــ ودﻓﻊ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴـــﺘﻨﺪي واﻟﻈﺎھﺮة ﻋﻠﻰ وﺟﮭﻪ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺸـــﺮوطﻪ و/أو أﻳﺔ ﻣﺴـــﺘﻨﺪات
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وﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي
ﻣﺴــﺤﻮﺑﺔ )أو ُﻳﺰﻋﻢ أﻧﮭﺎ ﻣﺴــﺤﻮﺑﺔ( ُ
وﻓﻘﺎً ﻟ ﺸﺮوطﻪ ،دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أو اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﺗﻔﻮﻳﺾ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو
أي طﺮف آﺧﺮ ،ودون اﻻﺳــﺘﻔﺴــﺎر ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸــﻜﻞ
ﺻــــﺤﯿﺢ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺻــــﺤﺔ وﺳــــﺮﻳﺎن أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ،أو
ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع .ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ﻛﺪﻟﯿﻞ
ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ أن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻛﺎن ﻣﺴﺆوﻻ ً ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺎ ودﻓﻌﮭﺎ ،وﻳﻜﻮن أي
دﻓﻊ ﻳﺘﻢ ،أو أﻳﺔ ﺧﻄﻮات ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذھﺎ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺑﺤﺴـــﻦ ﻧﯿﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ،ﻣﻠﺰﻣﺎً ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ.
 3.4ﻳﻤﺘﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ ﻣﺴــــﺘﻨﺪات ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪي ﻟﺸــــﺮوط اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪي إذا ﻗﺮر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺒﺪو ﺳــــﻠﯿﻤﺔ ،وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻛﻜﻞ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪي .ﻳﺘﻨﺎزل اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿـــﺪ إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻋﻦ أي ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﺤﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪات أو ﻋﻦ أي
إﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة.
 3.5ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
رﻓﺾ أ ﻳﺔ ﻣ ﻄﺎﻟ ﺒﺔ ﻳﻘﺮر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑ ﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣ ﮭﺎ ﺑﺸــــﺮوط اﻻﻋﺘ ﻤﺎد
اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪي ذي اﻟﺼـــﻠﺔ .ﻻ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﯿﻞ أو
ﺑﺎﻟﺴــﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ أي ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﺒﻞ رﻓﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴــﻌﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أي ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﻓﺈن
اﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاء ﻻ ُﻳﻠﺰم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺎﻟﺴــــﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼــــﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻠﻲ ﻋﻦ أي ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ أي وﻗﺖ آﺧﺮ.
 3.6إذا ﻗﺎم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
وطﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ و/أو ﺑﻨﻜﻪ اﻟﻤﺮﺳﻞ أو وﻛﯿﻠﻪ أن:
)أ(

ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ؛ أو

ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ أو إﺻــﺪار أي ﺿــﻤﺎن أو ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ،
)ب(
ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻌﻤﯿﻞ أن اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺴــــﺪاد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺼــــﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 9
)اﻟﺴــــﺪاد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ( ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ و/أو أي ﺿــــﻤﺎن أو ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ
ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ.
 3.7ﻳﺠﻮز ﻟـــــ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إدراج أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط إﺿﺎﻓﯿﺔ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،ﺑﺸﺮط أﻻ
ﻳﺰﻳﺪ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ أو أﺣﻜﺎم وﺷــــﺮوط إﺿــــﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ
ﻓﯿ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬ ﻟﻚ اﻻﻋﺘ ﻤﺎد اﻟﻤﺴــــﺘ ﻨﺪي .ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ،طﺒ ﻘﺎً
ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻔﯿﺪ ،أن ﻳﻠﻐﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺮﺻـــﯿﺪ أو أي رﺻـــﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴـــﺘﺨﺪم ﻣﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي.
 3.8ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺗﻮﻓﺮ
أي اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــــﺘﻨﺪي ،أو أي ﻣﺮاﺳــــﻠﺔ أو ﺗﻌﺰﻳﺰ ،ﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻪ اﻟﺨﺎﺻــــﺔ أو ﻷي ﺑﻨﻚ
ُﻣﺮاﺳــﻞ أو وﻛﯿﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎره و ،ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺮﻓﺾ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄي ﻣﺴﺘﻨﺪ أو دﻓﻌﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺤﻮﺑﺎً أو ُﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻣﺴﺤﻮﺑﺎً ﻣﻦ أي ﻣﻜﺘﺐ أو
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اﻟﻤﺮاﺳﻞ أو اﻟﻮﻛﯿﻞ.
ﺑﻨﻚ أو ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺘﺐ أو اﻟﺒﻨﻚ ُ
 3.9إذا ﻗﺎم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴـــﺘﻨﺪي ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي:
)أ(

)ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة( ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﯿﻞ
ﻣﺴﺆوﻻ ً ﻋﻦ دﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﻟـــــ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳــــﺘﺤﻘﺎق ،ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻗﺪ دﻓﻊ ﻓﻘﻂ
ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﺨﻔﻀﺎً ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي؛ و

)ب( )ﻓﻲ ﺣﺎل إذا ﺗُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي
طﺒﻘﺎً ﻷﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـﻲ( ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أو ﻓﻲ أي ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ،دﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ
ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴــــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
واﻟﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﻊ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ وﻣﺘﻀــﻤﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق،
ﻟﺘ ﻠﻚ اﻟ ﻔﺎ ﺋﺪة اﻟﻤﺴــــﺘﺤ ﻘﺔ ا ﻟﺪﻓﻊ طﺒ ﻘﺎً ﻟﻠ ﻤﺎدة ) 15اﻟﺮﺳــــﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت
واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ(.
 3.10إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮوط أي اﻋﺘﻤﺎد ﻣ ﺴﺘﻨﺪي ) ﺳﻮاء ﺑ ﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ( ﺗ ﺴﻤﺢ
ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﯿﺪ ﻗﺒﻞ اﺳــﺘﻼم اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺴــﻠﯿﻤﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪي ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳــــﺘﺤﻘﺎق ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي أو ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ،دﻓﻊ
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ) ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺴــﻠﯿﻤﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺷــﺮوط اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي أم ﻻ( ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴــــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ واﻟﻤﺘﻀــــﻤﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﻊ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ وﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ) 15اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ(.
 3.11إذا ﻛﺎن أي اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــــﺘﻨﺪي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إرﺳــــﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪات
اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴــﺘﻔﯿﺪ ﻣﺒﺎﺷــﺮة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴــﺘﻔﯿﺪ
ﻷﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو ﻗﺒﻠﻪ ،ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳــــﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪي .إذا ﻛﺎن
اﺳــﺘﺨﺪم اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إرﺳــﺎﻟﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷــﺮة إﻟﯿﻪ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
ﺣﯿﺎزة اﻟﺒﻀـــﺎﺋﻊ ،ﻓﺈن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺨﻮﻻ ً ﺑﻘﺒﻮل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪات
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي واﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺪﻓﻊ
ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺒﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي ﺗﻨﺎﻗﺾ أو أي أﻣﺮ أو ﺷـــﻲء آﺧﺮ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ُﻳﺨﻔﻒ أو ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ أو إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ .وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻌﻤﯿﻞ أن اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﺪاد
واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺼـــﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) 9اﻟﺴـــﺪاد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ( ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أي
ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻌﻪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي.
 3.12إذا ﻛــﺎن أي اﻋﺘﻤــﺎد ﻣﺴــــﺘﻨــﺪي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻀـــــﺎﺋﻊ اﻟﻤﺆﻣﻨــﺔ ﺑﻤﻮﺟــﺐ
ﺑﻮاﻟﯿﺺ/ﺷــــﮭﺎدات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ "ﺷــــﺮوط ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻜﺘﺘﺒﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ
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ﺷﺤﻦ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ" أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻘﯿﺎ ﺳﯿﺔ اﻟﺨﺎ ﺻﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ،ﻳﺠﻮز
ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ أن ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻮاﻟﯿﺺ/ﺷـــﮭﺎدات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ "ﺷـــﺮوط
ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ" أو أﻳﺔ ﺷﺮوط ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻳﻘﺮر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
 3.13ﻟﻦ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺑﺈ ﺻﺪار أﻳﺔ ﻣ ﺴﺘﻨﺪات أو ﺑ ﻀﺎﺋﻊ
إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﯿﻤﺎ
ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
 3.14إذا ﻗﺎم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺈﺻــــﺪار اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــــﺘﻨﺪي ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻟﻈﮭﯿﺮ )اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺴــﺘﻨﺪي ظﮭﯿﺮ( إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــﺘﻨﺪي آﺧﺮ )اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــﺘﻨﺪي رﺋﯿﺴــﻲ( ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﯿﻞ أن:
)أ(

ﻳﻘﺮ ﺑﺄن اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي اﻟﻈﮭﯿﺮ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ
أو ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ أداء اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ؛

)ب( ﻳﺘﻨﺎزل ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ وﻳﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻟ ـ إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪي
اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ؛
)ج( ﻻ ُﻳ ﻌﺪل أو ﻳﻘﺒﻞ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪي اﻟﺮﺋﯿﺴــــﻲ دون
ﻣﻮاﻓﻘﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ أو اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم اﺳــﺘﻼم
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي اﻟﺮﺋﯿ ﺴﻲ؛
و
)د(

ﺗﻔﻮﻳﺾ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺎﺳــــﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي اﻟﻈﮭﯿﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي
اﻟﺮﺋﯿﺴــــﻲ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﻀــــﺎت أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪات
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.

 3.15ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺈﺧ ﻄﺎر اﻟﻌﻤ ﯿﻞ ﻋﻦ أي ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ
ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي اﻟﻈﮭﯿﺮ واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ذي اﻟﺼﻠﺔ.
اﻟﺼﺎدرات
 3.16إذا ﻗﺎم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟ ﻀﻤﺎن )ﺳﻮاء
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮم أو ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم( وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼم اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
اﻟﻤ ﺼﺪر ذي اﻟ ﺼﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻤﯿﻞ
أو ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ُ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ا ﺳﺘﻼﻣﮭﺎ اذا
ﻛﺎن ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﺪث ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع .ﻳﺘﻢ ﺳـــﺪاد ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻊ أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ) 15اﻟﺮﺳــﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼــﺎرﻳﻒ( وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴــﺎرة أو ﺿــﺮر ﻳﺘﻜﺒﺪه إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻟﻌﺪم اﻟﺪﻓﻊ.
 3.17ﻻ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ )ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮم أو
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ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم( وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺘﺪاول اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟ ﻀﻤﺎن إذا ﺗﻢ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻻ
ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ،أو إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪات ُ
ﺗﻤﺘﺜﻞ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟ ﺸﺮوط اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟ ﻀﻤﺎن ،أو إذا ﻛﺎن
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀــﻤﺎن اﻷﺻــﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻋﻦ ﻧﺴــﺨﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀــﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎﺳــﮭﺎ
ﺗﻌﺰﻳﺰه ،أو إذا ﻟﻢ ﻳﻔﻲ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة  ،3أو إذا ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ اﺳـــﺘﻼم اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ )أو ﻻ
اﻟﻤﺼــــﺪر اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ُ
ﻟﺤﺪث ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع.
 3.18إذا ﻗﺎم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀــﻤﺎن ﻋﻠﻰ
أﺳـــــﺎس ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤ ﯿﻞ اﻟﻘ ﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘ ﻘﺪﻳﻢ ﻓﯿ ﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻻﻋﺘ ﻤﺎد
اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪي أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀـــﻤﺎن إﻟﻰ أي ﺷـــﺨﺺ ﺑﺨﻼف إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ،
وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪي أو
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀﻤﺎن اﻷﺻﻠﻲ ،وأﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل وأﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺻﺎدرة ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ ُ
 3.19إذا أﮐﺪ وأﻗﺮ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــﺘﻨﺪي أو اﻋﺘﻤﺎد ﺿــﻤﺎن )ﺳــﻮاء ﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮم أو ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم( ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ أن:
)أ(

ﻳﺘﻨﺎزل ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ وﻳﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻟ ـ إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي
أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀﻤﺎن؛ و

)ب( ﻻ ﻳﺘﺨﺬ أي إﺟﺮاء ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم اﺳـــﺘﻼم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻟﻜﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀﻤﺎن.
4

اﻟﺴﻨﺪات

 4.1ﺗﺴﺮي اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة  4ﻋﻠﻰ أي اﻋﺘﻤﺎد ﺿﻤﺎن أو طﻠﺐ ﺿﻤﺎن
)ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎد وﺿـــﻤﺎن أو ﻗﺒﻮل ﻣﺸـــﺘﺮك أو ﻗﺒﻮل ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻨﺪ( أو ﻛﻔﺎﻟﺔ أو
ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ أو اﻋﺘﻤﺎد ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ،أو اﻟﺘﺰام دﻓﻊ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ )ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺗﻤﺪﻳﺪ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻨﻔﺲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ( )ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﺑ ـ ﺳﻨﺪ(
ﻳﺘﻢ إﺻﺪاره أو ﺗﻌﺰﻳﺰه أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ.
 4.2ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ أن:
)أ(

ﻳﺘﻌﮭﺪ ﺑﺪراﺳــﺔ ﻧﺴــﺨﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳــﻨﺪ ﺻــﺎدر ﻣﻦ أو ُﻣﺒﺮم ﻣﻊ إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ؛ و

)ب( ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﻪ إﺷــــﻌﺎر ﻓﻮري إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺄي اﻋﺘﺮاض
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.
 4.3ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻔﻮﺿﺎً ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑـ أو دﻓﻊ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
أي ﺳــﻨﺪ واﻟﻈﺎھﺮة ﻋﻠﻰ وﺟﮭﻪ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺸــﺮوطﻪ ،دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أو اﻟﺤﺼــﻮل
ﻋﻠﻰ أي ﺗﻔﻮﻳﺾ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو أي طﺮف آﺧﺮ ،ودون اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن
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ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ﺿﺪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ،
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺻـــﺤﺔ وﺳـــﺮﻳﺎن أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ،أو ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ،ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع .ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ﻛﺪﻟﯿﻞ ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ أن
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻛﺎن ﻣﺴــﺆوﻻ ً ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺎ ودﻓﻌﮭﺎ ،وﻳﻜﻮن أي دﻓﻊ ﻳﺘﻢ ،أو
أﻳﺔ ﺧﻄﻮات ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذھﺎ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺑﺤﺴـــﻦ ﻧﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ أو
ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ،ﻣﻠﺰﻣﺎً ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ.
 4.4ﻳﻤﺘﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﻨﺪ ﻟﺸﺮوط اﻟﺴﻨﺪ إذا ﻗﺮر إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳـــﻲ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺒﺪو ﺑﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﺳـــﻠﯿﻤﺔ و ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻛﻜﻞ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴـــﻨﺪ .ﻳﺘﻨﺎزل
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿﺪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻦ أي ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﻓﺤﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪات أو ﻋﻦ أي إﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﻀــــﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻣﻮﺟﻮدة.
 4.5ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
رﻓﺾ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻳﻘﺮر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺸـــﺮوط اﻟﺴـــﻨﺪ ذي
اﻟ ﺼﻠﺔ .ﻻ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﯿﻞ أو ﺑﺎﻟ ﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ أي ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﺒﻞ رﻓﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴــــﻌﻰ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أي ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﻓﺈن اﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ
اﻹﺟﺮاء ﻻ ُﻳﻠﺰم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﻲ ﻋﻦ أي ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻓﻲ أي وﻗﺖ آﺧﺮ.
 4.6إذا ﻗﺎم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
وطﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ و/أو ﺑﻨﻜﻪ اﻟﻤﺮﺳﻞ أو وﻛﯿﻠﻪ أن:
)أ(

ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﻨﺪ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ؛ أو

)ب( ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ أو إﺻﺪار أي ﺿﻤﺎن أو ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ،
ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻌﻤﯿﻞ أن اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺴــــﺪاد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺼــــﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 9
)اﻟﺴــــﺪاد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ( ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ و/أو أي ﺿــــﻤﺎن أو ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ
ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ.
 4.7ﻳﺠﻮز ﻟـــــ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إدراج أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط إﺿﺎﻓﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺰﻳﺪ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ
أو أﺣﻜﺎم وﺷــﺮوط إﺿــﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﺴــﻨﺪ .ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ،طﺒﻘﺎً ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻔﯿﺪ ،أن ﻳﻠﻐﻲ ﻛﺎﻣﻞ
اﻟﺮﺻﯿﺪ أو أي رﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪ.
 4.8ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺗﻮﻓﺮ
أي اﻋﺘﻤﺎد ﺿﻤﺎن ،أو أي ﻣﺮا ﺳﻠﺔ أو ﺗﻌﺰﻳﺰ ،ﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻪ اﻟﺨﺎ ﺻﺔ أو ﻷي ﺑﻨﻚ ُﻣﺮا ﺳﻞ
أو وﻛﯿﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎره و ،ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺮﻓﺾ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄي
ﻣﺴـــﺘﻨﺪ أو دﻓﻌﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴـــﺤﻮﺑﺎً أو ُﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻣﺴـــﺤﻮﺑﺎً ﻣﻦ أي ﻣﻜﺘﺐ أو ﺑﻨﻚ أو
اﻟﻤﺮاﺳﻞ أو اﻟﻮﻛﯿﻞ.
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺘﺐ أو اﻟﺒﻨﻚ ُ
 4.9إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮوط أي اﻋﺘﻤﺎد ﺿﻤﺎن )ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ( ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ
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اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﯿﺪ ﻗﺒﻞ اﺳــﺘﻼم اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺴــﻠﯿﻤﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻀﻤﺎن ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀﻤﺎن ذﻟﻚ أو ﻓﻲ أي
وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ،دﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ إﻟﻰ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ) ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗ ﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﻊ ﺷــﺮوط اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀــﻤﺎن أم ﻻ( ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ واﻟﻤﺘﻀـــﻤﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﻊ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ وﻣﺘﻀـــﻤﻨﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳـــﺘﺤﻘﺎق ،ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴـــﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ) 15اﻟﺮﺳـــﻮم
واﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ(.
 4.10ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،إذا طﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ إﺻﺪار أو ﺗﺮﺗﯿﺐ
إﺻــﺪار ﺳــﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ ُﻣﺮاﺳــﻞ واﻟﺬي ﻳﺠﺐ إﺻــﺪار ﺿــﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ أو اﻋﺘﻤﺎد
ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ،ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺷﻤﻮل
ﺗﻠﻚ اﻟ ﺸﺮوط ﻓﻲ اﻟ ﻀﻤﺎن اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟ ﻀﻤﺎن اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮھﺎ إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺿــــﺮورﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ إﺻــــﺪار ذﻟﻚ اﻟﺴــــﻨﺪ .ﺑﺪون ﺗﻘﯿﯿﺪ ،ﺗﻜﻮن ﻓﺘﺮة
اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ وﻓﺘﺮة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ )إن وﺟﺪت( ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
أطﻮل ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺼــــﻼﺣﯿﺔ وﻓﺘﺮة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ )إن وﺟﺪت( ﻟﻠﺴــــﻨﺪ وﻳﻤﻜﻦ إﺿــــﺎﻓﺔ
ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺴﻨﺪ.
 4.11إذا ﻛﺎن أي ﺳــــﻨﺪ ﻳﻌﺘﺰم ﺗﺠﺪﻳﺪ أو ﺗﻤﺪﻳﺪ وﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺈﺧﻄﺎر إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳـــﻲ ﺑﺨﻤﺴـــﺔ ) (5أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﻮﺟﯿﻪ إﺷـــﻌﺎر
ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺣﺴـــﺒﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴـــﻨﺪ ،ﻳﺠﻮز
ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﺴــﻨﺔ إﺿــﺎﻓﯿﺔ أو ﻟﻤﺪة أﺧﺮى ﺣﺴــﺒﻤﺎ
ﻳﺨﺘﺎر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ذﻟﻚ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم
ﺑﺈﺻﺪار أو ﺗﻤﺪﻳﺪ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ أي ﺳﻨﺪ وﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻓﻲ أي وﻗﺖ:
)أ(

إﻟﻐﺎء أو ﻧﻘﺾ أي ﺳﻨﺪ ﺑﺪون إ ﺷﻌﺎر ﻣ ﺴﺒﻖ أو ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ إذا ﻛﺎن
ذﻟﻚ اﻟﺴﻨﺪ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﻨﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أو اﻟﻨﻘﺾ؛ أو

)ب( دﻓﻊ أي ﺳﻨﺪ ﺑﺪون إ ﺷﻌﺎر ﻣ ﺴﺒﻖ أو ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ إذا اﻟ ﺴﻨﺪ أو أي
ﻗﺎﻧﻮن ذو ﺻﻠﺔ ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ أو ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻟﻐﺎء أو ﺳﺤﺐ ذﻟﻚ
اﻟﺴﻨﺪ أو ﻋﺪم ﺗﻤﺪﻳﺪه أو ﺗﺠﺪﻳﺪه.
 4.12ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺨﻞ أي إﻟﻐﺎء أو دﻓﻊ أو ﻧﻘﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻷي ﺳـــﻨﺪ
ﻓﻲ أي و ﻗﺖ ﺑﺤﻘﻮق واﻟﺘﺰا ﻣﺎت إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ واﻟﻌﻤ ﯿﻞ ﺑﻤﻮ ﺟﺐ ھﺬه
اﻟﺸﺮوط.
 4.13ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﺴﻨﺪ ﺻﺮاﺣ ًﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻨﺪ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ،ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ دﻓﻊ و/أو اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ،
ﺳﻮاء ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺻﻞ اﻟﺴﻨﺪ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أم ﻻ.
 4.14ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻗﺪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺴــــﻨﺪ أو إﻟﻐﺎؤه أو
إﻧﮭﺎﺋﻪ ،ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ أن ﻳﻘﺮر ﺑﺄن ،ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺴــﻨﺪ،
اﻟ ﺴﻨﺪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿ ﻀﻪ أو إﻟﻐﺎؤه أو إﻧﮭﺎﺋﻪ ،أو ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أن ﻳﻘﺮر
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻼزم اﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﻠﻰ أو طﻠﺐ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﺴـــﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ أو
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ﺗﺤﺮﻳﺮ أو إﻋﻔﺎء اﻟﺘﺰاﻣﺎت إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ و/أو أي ﺑﻨﻚ ُﻣﺮاﺳـــﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ
اﻟﺴﻨﺪ .ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ،أو إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼم ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ،ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﺴــﻨﺪ أو ﻻ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎره ُﻣﺨﻔﻀــﺎً أو ﻣﻠﻐﯿﺎً أو
ﻣﻨﮭﯿﺎً.
5

اﻟﺘﺤﺼﯿﻼت اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ

 5.1ﺗﺴﺮي اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة  5ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪي.
 5.2إذا طﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي ﺑﺼــﻔﺘﻪ
اﻟﻤﺮاﺳــــﻞ ،ﻓﺈن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻳﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي دﻓﻊ
اﻟﺒﻨﻚ ُ
ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي ﺣﺘﻰ ﻳﺴــﺘﻠﻢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ
اﻟﻤﺤﺼﻞ أو اﻟﺒﻨﻚ ُﻣﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ.
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻛﺎﻣﻼ ً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ُ
 5.3ﻻ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ إر ﺳﺎﻟﮭﻢ إﻟﻰ
اﻟﻤﺤﺼﻞ أو اﻟﺒﻨﻚ ُﻣﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ.
اﻟﺒﻨﻚ ُ
 5.4ﻻ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻳ ﺴﺘﻠﻤﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮاﺳﻞ.
اﻟﺒﻨﻚ ُ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
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 6.1ﺗﺴــــﺮي اﻟﺸــــﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة  6ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻳﻘﻮم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ أي ﻣﺴﺘﻨﺪ أو اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪي.
 6.2ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ أي ﻣﺴـــﺘﻨﺪ أو اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴـــﺘﻨﺪي ،ﻳﻘﻮم
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ:
)أ(

ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﻟﺼﺎﻟﺢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
وﻳﺘﻌﮭﺪ ﺑﺘﻈﮭﯿﺮ اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﺼــﺎﻟﺢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ )إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗﻈﮭﯿﺮه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺼـــﺎﻟﺢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻛﺸـــﺮط ﻟﻠﺤﺼـــﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬا
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( وﺗﺴــﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ اﻷﺻــﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻈﮭﯿﺮه إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ؛

)ب( ﻳﺘ ﻨﺎزل أو ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮ ﻳﻞ ﻛﺎ ﻓﺔ ﺣﻘﻮ ﻗﻪ ﻓﻲ اﺳــــﺘﻼم أي ﻋﻮا ﺋﺪ ﻣﻦ ذ ﻟﻚ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ؛
و
)ج( ﻳﺘﻨﺎزل أو ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وﻣﻠﻜﯿﺘﻪ وﻣ ﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ )واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻮاﺋﺪ( )إن وﺟﺪت( اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ
ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ.
و إذا ﺗﻢ اﺣﺘﺴــــﺎب ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﺤﺪد ﻣﺴــــﺒﻘﺎً ﻋﻠﻰ
أﺳــﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳــﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻨﺪ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي ،ﻋﻨﺪ اﺳــﺘﻼم إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻷي ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي ﺗﻜﻮن زاﺋﺪة
ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ
إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ )ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ(.
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 6.3إذا ﻛﺎن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ أي ﻣ ﺴﺘﻨﺪ أو اﻋﺘﻤﺎد ﻣ ﺴﺘﻨﺪي وﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻠﻢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻷي ﺳﺒﺐ )أو ﻻ ﻳﻤﻜﻦ،
اﻟﻤ ﺼﺪر أو
ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ،ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ُ
اﻟﻤﻘﺪم أو اﻟﻤﺴـــﺤﻮب ﻋﻠﯿﻪ أو اﻟﻤﺪﻳﻦ
اﻟﻤﺤﺼـــﻞ أو اﻟﺒﻨﻚ ُ
اﻟﻤﻌﺰز أو اﻟﺒﻨﻚ ُ
اﻟﺒﻨﻚ ُ
)ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ( ،ﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺧﻄﯿﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ:
)أ(

ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺤﻖ رﺟﻮع ﻛﺎﻣﻞ ﺿﺪ اﻟﻌﻤﯿﻞ؛ و

)ب( ُﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺳــــﺪاد وﺗﻌﻮﻳﺾ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻐﯿﺮ
ُﻣﺴﺘﻠﻤﺔ.
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺴـــﺪاد ﻣﺴـــﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﺷـــﺮ ًة ﻋﻨﺪ طﻠﺐ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ
ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺴـــﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ) 15اﻟﺮﺳـــﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت
واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼــﺎرﻳﻒ( وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺳــﺪاد وﺗﻌﻮﻳﺾ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻋﻦ أﻳﺔ
ﺧﺴﺎرة أو ﺿﺮر ﻳﺘﻜﺒﺪه إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺪﻓﻊ.
 6.4إذا واﻓﻖ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ أي ﻣ ﺴﺘﻨﺪ أو اﻋﺘﻤﺎد ﻣ ﺴﺘﻨﺪي ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻋﺪم ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو
اﻟﻤﺼــــﺪر أو
ﺟﺰﺋﻲ )أو ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ُ
اﻟﻤﻘﺪم أو اﻟﻤﺴـــﺤﻮب ﻋﻠﯿﻪ أو اﻟﻤﺪﻳﻦ
اﻟﻤﺤﺼـــﻞ أو اﻟﺒﻨﻚ ُ
اﻟﻤﻌﺰز أو اﻟﺒﻨﻚ ُ
اﻟﺒﻨﻚ ُ
)ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ(ُ ،ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﺳﺪاد وﺗﻌﻮﻳﺾ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻐﯿﺮ ُﻣﺴــﺘﻠﻤﺔ إذا ﻛﺎن ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺴــﺒﺐ ﺣﺪث ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع .ﻳﻜﻮن
ذﻟﻚ اﻟﺴــﺪاد ﻣﺴــﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ًة ﻋﻨﺪ طﻠﺐ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺴــــﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ) 15اﻟﺮﺳــــﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﻔﻮاﺋﺪ
واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ( وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺳﺪاد وﺗﻌﻮﻳﺾ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة أو
ﺿﺮر ﻳﺘﻜﺒﺪه إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺪﻓﻊ.
 6.5إذا ﻛﺎن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ أي ﻣﺴﺘﻨﺪ أو اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪي ،ﻳﺠﻮز
ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻪ:
)أ(

اﺗﺨﺎذ ﻗﺒﻮل ﻣﺸـــﺮوط و/أو ﻗﺒﻮل اﻟﺴـــﻨﺪ ﻟﻤﺼـــﻠﺤﺔ اﻟﻐﯿﺮ و/أو ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻓﻊ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄي ﻣﺴــﺘﻨﺪ أو اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــﺘﻨﺪي ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﻘﺒﯿﻞ؛

)ب( ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ أي ﻣﺴــﺤﻮب ﻋﻠﯿﻪ أو ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺴــﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺨﻔﯿﺾ أو ﺧﺼﻢ؛
)ج( ﻗﺒﻮل دﻓﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺗﺴﻠﯿﻢ ﺟﺰء ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
إﻟﻰ أي ﻣﺴــﺤﻮب ﻋﻠﯿﻪ أو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي أو
إﻟﻰ ُﻣﺴﺘﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ؛
)د(

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ أي ﻣﺴــــﺤﻮب ﻋﻠﯿﻪ ،ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﺴــــﺘﻨﺪ أو اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺴـــﺘﻨﺪي ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ﻟﻠﺪﻓﻊ أو اﻟﻘﺒﻮل دون اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻤﯿﻞ
ﺗ ﺠﺎه إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻓﯿ ﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺬ ﻟﻚ اﻟﻤﺴــــﺘ ﻨﺪ أو اﻻﻋﺘ ﻤﺎد
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اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي؛
)ھـ( ﻣﻨﺢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺿــﺪ أﻳﺔ ﺧﺴــﺎرة ﻧﺎﺷــﺌﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﻀــﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼــﻮل
ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل أو دﻓﻊ أي ﻣﺴــــﺘ ﻨﺪ وﻳﺆ ﻛﺪ اﻟﻌﻤ ﯿﻞ أن اﻟﺘﺰا ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﺎﻟﺴـــــﺪاد
واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) 9اﻟﺴـﺪاد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ( ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
أي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ؛ و
)و(

اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳــــﺘﺮداد أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴــــﺘﺤﻖ ﻣﻦ أي
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴـــﻨﺪ أو أي ُﻣﻈﮭﺮ ﻷي ﻣﺴـــﺘﻨﺪ أو اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴـــﺘﻨﺪي ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳــﻲ ﺑﺨﺼــﻢ ﻣﺒﻠﻎ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي ﻣﻦ ﺣﺴــﺎب
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ.
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7

ﻗﺮوض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري

 7.1ﺗﺴــــﺮي اﻟﺸــــﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة  7ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻗﺮوض ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺠﺎري ﻗﺪ
ﻳﻘﺪﻣﮭﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻷﺧﺮ.
 7.2ﻣﻊ ﻣﺮا ﻋﺎة ﺑﻨﻮد أ ﻳﺔ اﺗ ﻔﺎﻗ ﯿﺔ ﺗﺴــــﮭﯿﻼت ﻣﻌﻤﻮل ﺑ ﮭﺎ ﻗﺪ ُﺗﻄﺒﻖ ،ﻳﻜﻮن أي ﻗﺮض
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺠﺎري ﻳﻘﺪﻣﻪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس ﻏﯿﺮ ُﻣﻠﺘﺰم
ﺑﻪ وﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ إﻧﮭﺎء أو إﻟﻐﺎء ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ھﺬا ﻓﻲ أي
وﻗﺖ ﺑﺪون ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ أﺳﺒﺎب إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
 7.3ﺗﺴــــﺘﺤﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻜﻮن ﻣﺴــــﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ طﺒﻘﺎً
ﻟﻠﻤﺎدة ) 15اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ(.
 7.4ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ دﻓﻊ ﻛﻞ ﻗﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻹ ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ وأﻳﺔ
ر ﺳﻮم وﻋﻤﻮﻻت وﻣ ﺼﺎرﻳﻒ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺧﻄﯿﺎً .ﻓﻲ
أي ﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ دﻓﻊ ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه:
)أ(

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق؛

)ب( إذا ﻛﺎن ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻀــــﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﺾ ﻓﯿﻪ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻮاﺋﺪ
ﻣﺒﯿﻌﺎت ھﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت )ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ(؛ و/أو
)ج( إذا ﻛﺎن ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ دﻳﻦ ﻣﺴـــﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺴـــﺘﻠﻢ ﻓﯿﻪ اﻟﻌﻤﯿﻞ
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ )ﺑﺸــــﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ( ،ﻳﻀــــﻤﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ،و ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ،ﻗﯿﺎﻣﻪ ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴــــﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ذات ﺻــﻠﺔ ،أن ﻳﺘﻢ دﻓﻌﮭﺎ
ﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷـــﺮ إﻟﻰ ﺣﺴـــﺎب ﻟﺪى إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺣﺴـــﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻟﯿﺘﻢ ا ﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد ﻗﺮض
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ذو اﻟﺼـــﻠﺔ )وأي اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴـــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ
ﻓﻲ ﺣﯿﻨﻪ(.
 7.5إذا ﻛﺎن ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺴـــﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻓﯿﻪ إﺟﺮاء
ﺳﺤﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺠﺎري آﺧﺮ ،ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ:
)أ(

ﺧﺼـــﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺴـــﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴـــﺤﺐ
اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ إﺟﺮاءه؛ و

)ب( دﻓﻊ ﻓﺮق اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻘﻂ )إن وﺟﺪ( إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
 7.6ﻋ ﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻄ ﻠﺐ اﻟﻌﻤ ﯿﻞ اﻟﺤﺼــــﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺗﻤﻮ ﻳﻞ ﺗ ﺠﺎري ﻣﺪﻋﻮ ﻣﺎً ﺑﺎﻋﺘ ﻤﺎد
ﻣﺴﺘﻨﺪي أو أﻣﺮ ﺷﺮاء ﻣﺆﻛﺪ أو ﻓﺎﺗﻮرة ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ أو أي ﻣﺴﺘﻨﺪ داﻋﻢ آﺧﺮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ
اﻟﻄ ﻠﺐ ،ﻳ ﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤ ﯿﻞ ،ﻓﻲ أو ﻗ ﺒﻞ اﻟﻮ ﻗﺖ ا ﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻓ ﯿﻪ ﺑﺘ ﻘﺪﻳﻢ ط ﻠﺐ
اﻟﺤﺼــــﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪي
اﻷﺻــﻠﻲ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت )إن وﺟﺪت(( أو ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺸــﺮاء
اﻟﻤﺆﻛﺪ أو اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ أو أي ﻣ ﺴﺘﻨﺪ داﻋﻢ آﺧﺮ ﻣ ﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ )ﻓﻲ
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ﻛــﻞ ﺣــﺎﻟــﺔ( وذﻟــﻚ ﺑﻤﻮﺟــﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ
)اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺪاﻋﻢ(.
 7.7ﻋ ﻨﺪ ﻣﺎ ﻳ ﻘﺪم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻗﺮض ﺗﻤﻮ ﻳﻞ ﺗ ﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻌﻤ ﯿﻞ ﻣﺪﻋﻮ ﻣﺎً
ﺑﻤﺴﺘﻨﺪ داﻋﻢ ،ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ:
)أ(

أن ﻳﻘﻮم ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام ﻋﻮاﺋﺪ ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻐﺮض ﺷـــﺮاء و/أو
إﻧﺘﺎج و/أو ﺗﺤﻮﻳﻞ و/أو ﺗﺼــــﻨﯿﻊ و/أو ﺗﺨﺰﻳﻦ و/أو ﺗﺄﻣﯿﻦ و/أو اﻟﺘﺠﮭﯿﺰه ﻟﺒﯿﻊ أو
ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺪاﻋﻢ.

)ب( ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أي ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إﻟﻐﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪ اﻟﺪاﻋﻢ ﺑﺪون اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ؛
)ج( إﺑﻼغ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻓﻮراً إذا ﻗﻠﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺒﻀــــﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ أو اﻟﻌﻮاﺋﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺪاﻋﻢ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺘﺠﺎري؛ و
)د(

إﺑﻼغ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻓﻮراً إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺷـــﺤﻦ اﻟﺒﻀـــﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ طﺒﻘﺎً
ﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺪاﻋﻢ.

)ھـ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪ اﻟﺪاﻋﻢ ھﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪي ،ﻓﯿﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻤﺘﺜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرم ﻷﺣﻜﺎم
وﺷــﺮوط اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي ﻗﺒﻞ إﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﮭﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼــﻮص ﻋﻠﯿﻪ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي؛ و
)و( وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺪاﻋﻢ اﻋﺘﻤﺎداً ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺎً ،ﻓﻮراً ﺑﻌﺪ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ،ﺗﺰوﻳﺪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﻮرة واﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪات اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗُﺜﺒﺖ أن اﻟﺒﻀــــﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮرﻳﺪھﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸــــﺘﺮي اﻟﻤﻌﻨﻲ طﺒﻘﺎً
ﻷﺣﻜﺎم وﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻲ؛
 7.8ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣ ﺴﺘﻨﺪي وﻳﻘﻮم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﺼــــﺪر ﻟﻠﺪﻓﻊ أو اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ و/أو ﻗﯿﺎم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ھﺬا
اﻟﺒﻨﻚ ُ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪي أو أي ﻣﺴـــﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪم ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪي،
ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻔﻮﺿﺎً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺎﺋﺪات اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أو ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺴـــﺪاد ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري وأي اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴـــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ
)ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ(.
8

طﻠﺒﺎت اﻻﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺤﻦ وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن

 8.1ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺸــــﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة  8ﻋﻠﻰ أي طﻠﺐ إﻓﺮاج ﻋﻦ ﺑﻀــــﺎﺋﻊ أو
ﺿﻤﺎن ﺷﺤﻦ أو ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن.
 8.2إذا طﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ أو اﻟﺘﺼـــﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ أي ﺧﻄﺎب
ﺿﻤﺎن أو ﺿﻤﺎن ﺷﺤﻦ أو )ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺤﺎﻟﺔ( ﺗﻮﻗﯿﻊ أو ﺗﻈﮭﯿﺮ أو إ ﺻﺪار
أﻳﺔ ﺑﻮﻟﯿﺼــﺔ ﺷــﺤﻦ ﺟﻮي أو ﺑﻮﻟﯿﺼــﺔ ﺷــﺤﻦ ﺑﺤﺮي أو إﻳﺼــﺎل طﺮد ﺑﺮﻳﺪي أو إذن
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ﺗﺴﻠﯿﻢ )ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ ،ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻨﻘﻞ( ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻻﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ:
)أ(

ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻔﻮﺿﺎً )وﻟﻜﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺎً( ﺑـ:
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺒﻮل أي ﻣﺴــــﺘﻨﺪ ُﻣﻘﺪم(
)(1
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــﺘﻨﺪي أو ﺗﺤﺼــﯿﻞ ﻣﺴــﺘﻨﺪي أو
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺗﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﮭﺎ ودﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
أو ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ )ﺑﺤ ﺴﺐ اﻷﻋﻠﻰ( دون درا ﺳﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺳﻮاء ﻛﺎن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت أم ﻻ؛ و
ُ
اﺳــــﺘﺨﺪام أﻳﺔ ﻣﺴــــﺘﻨﺪات ﻧﻘﻞ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزة إﺗﺶ إس ﺑﻲ
)(2
ﺳﻲ ﻻﺳﺘﺮداد أي ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن أو ﺿﻤﺎن ﺷﺤﻦ؛ و

)ب( ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻮراً أي ﻣ ﺴﺘﻨﺪ ُﻣﻘﺪم ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ
)ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ أم ﻻ( وﺗﻌﻮﻳﺾ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ وأي طﺮف ُﻣﻌﻮض
آﺧﺮ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )9.2اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ(.
 8.3ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺒﻀــﺎﺋﻊ و/أو اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪات إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﻐﺮض ﺗﺴــﻠﯿﻢ اﻟﺒﻀــﺎﺋﻊ
وﺑﯿﻌﮭﺎ.
 8.4ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺴــــﺎوﻣﺔ أو ﺗﺴــــﻮﻳﺔ أو دﻓﻊ أو ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﻳﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋﻦ أو ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺻــﺪار أي ﺧﻄﺎب ﺿــﻤﺎن أو ﺿــﻤﺎن ﺷــﺤﻦ أو ﺗﻮﻗﯿﻊ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ أو ﺗﻈﮭﯿﺮه أو إﺻــﺪاره ﻷي ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاھﺎ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ،دون إﻋﻔﺎء اﻟﺘﺰام وﻣﺴــﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ اﻟﺴــﺪاد
واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟـ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸﺮوط.
 8.5ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﺳﺘﺮداد وﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﻞ ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن أو ﺿﻤﺎن ﺷﺤﻦ )إن وﺟﺪ( إﻟﻰ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣﺒﺎﺷــﺮة ً ﻋﻘﺐ اﺳــﺘﻼم ﻣﺴــﺘﻨﺪات اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺻــﻠﯿﺔ
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
 8.6ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻄﺎب اﻟﻀــــﻤﺎن أو ﺿــــﻤﺎن
اﻟﺸــﺤﻦ ﺳــﻮف ﺗﺴــﺘﻤﺮ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻔﯿﻀــﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ إرﺟﺎع ﺧﻄﺎب اﻟﻀــﻤﺎن أو
ﺿــﻤﺎن اﻟﺸــﺤﻦ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ وإﻋﻔﺎء إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎب اﻟﻀﻤﺎن أو ﺿﻤﺎن اﻟﺸﺤﻦ ھﺬا.
اﻟﻘﺴﻢ  – 2اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى
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اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ

 9.1ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﺴــﺪاد إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ )ﺑﺄﻳﺔ طﺮﻳﻘﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ( أو اﻟﻤﺴــــﺘﺤﻖ دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأن ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ
إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي أﺻــﻞ ﻗﺮض وﻓﻮاﺋﺪ وﻋﻤﻮﻻت ورﺳــﻮم
وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺘﺰاﻳﺪة وﺿــﺮاﺋﺐ ورﺳــﻮم وﻣﺼــﺎرﻳﻒ ﺟﻤﺮﻛﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ وﻧﻔﻘﺎت ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ
STT (QA)May20
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ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
 9.2ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ،وﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
اﻟﻤﻌﻮض( ﻋ ﻨﺪ
ﺳــــﻲ ،وﻣ ﻜﺎﺗﺒﮭﻢ وﻣﻮظﻔﯿﮭﻢ وﻣﻔﻮﺿــــﯿﮭﻢ ) ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ،اﻟﻄﺮف ُ
اﻟﻄﻠﺐ ﺿـــﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﻷﺿـــﺮار واﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
واﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت واﻟﻄﻠﺒﺎت
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎﻣﻞ(،
واﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﻐﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ
)ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ ،اﻟﺨﺴـــــﺎﺋﺮ( اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳ ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨ ﮭﺎ أو ﻳﺘﺤﻤﻠ ﮭﺎ أو ﻳﺘﻜ ﺒﺪ ھﺎ أي طﺮف
ُﻣﻌﻮض ﺑﻤﻮ ﺟﺐ أو ﻓﯿ ﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟ ﺨﺪ ﻣﺔ اﻟﺘ ﺠﺎر ﻳﺔ وإﻧ ﻔﺎذ ﺣﻘﻮ ﻗﻪ ﺑﻤﻮ ﺟﺐ ھﺬه
اﻟ ﺸﺮوط )إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎل أو اﻹھﻤﺎل اﻟﺠ ﺴﯿﻢ أو
اﻟﻤﻌﻮض(.
ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮف ُ
 9.3ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤ ﯿﻞ ،ﺑ ﻨﺎء ﻋﻠﻰ ط ﻠﺐ أي طﺮف ُﻣﻌﻮض ،اﻟﻤﺜﻮل وا ﻟﺪ ﻓﺎع ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔ ﻘﺔ
وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ،ﻋﻦ أﻳﺔ دﻋﻮى ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺿــﺪ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف
اﻟﻤﻌﻮض ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﮭﺎ ذﻟﻚ
ُ
اﻟﻤﻌﻮض ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل.
اﻟﻄﺮف ُ
 9.4ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ،ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﺑﺪون إﺧﻄﺎر ﻣﺴــﺒﻖ ،اﻟﺨﺼــﻢ ﻣﻦ أي
ﺣﺴـــﺎب ﻣﺼـــﺮﻓﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻊ أي ﻋﻀـــﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳــﻲ ،أو اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ أﻳﺔ ﻋﻮاﺋﺪ ُﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ أو ُﻣﺴــﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳــﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ،أي ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ
ﺣﯿﻨﻪ )ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺨﺼــﻢ ﺳــﯿﺆدي إﻟﻰ ﻛﺸــﻒ اﻟﺤﺴــﺎب اﻟﻤﺼــﺮﻓﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻲ(.
 9.5ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال إﻋﻔﺎء اﻟﺘﻌﻮﻳﻀــــﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸــــﺮوط أو
ﺗﻘﻠﯿﻠﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ أو
أي ﺷـــﺨﺺ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ،أو ﺗﺴـــﯿﯿﻠﻪ أو إﻋﻔﺎءه ﻷي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀـــﺎت ،أو
ﻣﻨﺤﻪ أﻳﺔ ﻣﮭﻠﺔ أو ﺗ ﺴﺎھﻞ أو اﻣﺘﯿﺎز ،أو اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ أو اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺒﻮل أو ﺗﻐﯿﯿﺮ أي ﺣﻞ وﺳﻂ أو ﺗﺮﺗﯿﺐ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ،أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ أو ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺪﻓﻊ ،أو ﺗﺤﺪﻳﺪ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﺗﺨﻔﯿﺾ أو ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷــــﺮوط اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،أو ﻋﻦ
طﺮﻳﻖ أي ﺷــــﻲء ﺗﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻪ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ
إﻋﻔﺎء أو ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺗﺒﺮﺋﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
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اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

 10.1ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﺴــﺎب اﻟﻤﺼــﺮﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺮره إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ أو ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ
إذا ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ )ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ(.
 10.2إذا ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ،ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ،
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ وﻣ ﻀﻤﻮن ُﻣﺮ ﺿﻲ ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ،ﺣﻖ ﺿﻤﺎن ﻳﻜﻮن ﻣﺄﻟﻮف ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺎب اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ وﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت
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اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺈﺟﺮاء أي إﻳﺪاع أو ﻗﯿﺪ أو ﺗﺴــﺠﯿﻞ أو إدراج ﻟﺤﻖ اﻟﻀــﻤﺎن
ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ إﺗﻤﺎﻣﻪ وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻔﺎذ ﺿﺪ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،وﻋﻠﯿﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ أﻳﺔ ر ﺳﻮم
ذات ﺻﻠﺔ.
 10.3ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ،ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﺑﺪون أي إﺧﻄﺎر أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ
)ﺳــــﻮا ًء ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﻤﻘﺎﺻــــﺔ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ( أي أو ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻀــــﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺴﺪاد أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو إﻋﺎدة ﺳﺪاد أي ﻗﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺠﺎري و/أو اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄي
ﻣﻦ أو ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ.
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ:

10.4
)أ(

ﻻ ﺗُﺸــﻜﻞ اﻟﻀــﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ دﻳﻨﺎً ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ
ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ أو ﻷي ﺷــــﺨﺺ آﺧﺮ وﻟﻦ ﺗﻜﻮن واﺟﺒﺔ اﻷداء أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳــــﺘﺮﺟﺎع
)ﺳﻮا ًء ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو
أي ﺷـــﺨﺺ آﺧﺮ ،وﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎً
ﺑﺄن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺸـــﺮوط وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻨﻘﺾ وﺗﻢ إﻋﻔﺎءھﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛

)ب( ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
 10.5ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ إﻧﺸﺎء أو اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻧﺸﺎء أي رھﻦ أو ﺗﻜﻠﯿﻒ أو ﺿﻤﺎن أو اﻣﺘﯿﺎز أو
ﺣﻖ ﺿﻤﺎن آﺧﺮ أو ﻋﺐء ﻋﻠﻰ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،أو أي ﺣ ﺴﺎب ﻣ ﺼﺮﻓﻲ ُﻳﺤﺘﻔﻆ
ﻓﯿﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﺑﺎ ﺳﺘﺜﻨﺎء أي ﺿﻤﺎن ﻟ ﺼﺎﻟﺢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ( أو
أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ أو ﻧﻘﻠﻪ ،أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﻪ ﺑﺸﻜﻞ آﺧﺮ.
11

اﻟﺮھﻦ

 11.1ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ.
 11.2ﻳﺮھﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸــﺮوط ،إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺴــﻮح ﺑﻪ ،إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻛﻀﻤﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن
ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزة أو ﺳــــﯿﻄﺮة ﻓﻌﻠﯿﺔ أو ﻻﺣﻘﺔ ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ أو
ُﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ ﻟـــــ ،أو ﻟﺼﺎﻟﺢ ،إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺳﻮاء ﻟﻠﺤﺼﺎﻧﺔ أو اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي أو اﻟ ﻀﻤﺎن أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو أي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ،و ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺳﯿﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤ ﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ و ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
أو ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ.
 11.3إﻟﻰ اﻟ ﺤﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗ ﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤ ﯿﻞ اﻟﻘ ﯿﺎم ﺑ ﻜﺎ ﻓﺔ
اﻟﺘﺼــﺮﻓﺎت )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺑﺮام ﻣﺴــﺘﻨﺪات إﺿــﺎﻓﯿﺔ( ﻹﻧﺸــﺎء وإﺛﺒﺎت وإﻋﻄﺎء اﻟﻨﻔﺎذ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷي رھﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻛﻀﻤﺎن ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ.
 11.4إذا ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺴــــﺠﯿﻞ أي رھﻦ )أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ( ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀــــﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ أو
إﻳﺪاﻋﻪ أو ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻗﯿﺪه ﻋﻠﻨﺎً ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻔﺎذ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
طﻠﺐ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﺴــﺠﯿﻞ و/أو إﻳﺪاع و/أو
ﻗﯿﺪ ذﻟﻚ اﻟﺮھﻦ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دﻓﻊ أﻳﺔ رﺳﻮم ذات ﺻﻠﺔ(.
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 11.5ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ أي ﻗﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ دﻣﺞ وﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻀــــﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮھﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه
اﻟﻤﺎدة .11
 11.6ﺗﻈﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮة ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺴـــﺘﻨﺪات وﺑﻀـــﺎﺋﻊ ﻣﺮھﻮﻧﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أي
ﻣﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ أو أي ﻋﻀــــﻮ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة أو ﺿﺮر أو اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ أﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﺑﻀﺎﺋﻊ
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻛﻀﻤﺎن.
 11.7ﻓﻲ ﺣﺎل:
)أ(

إﺧﻔﺎق اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ دﻓﻊ أﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ أو طﻠﺒﮭﺎ؛

)ب( ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻷي ﺣﻜﻢ آﺧﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮوط؛
)ج( ﻋﺪم ﺻــﺤﺔ أي إﻗﺮار ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸــﺮوط أو
إﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺻﺤﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ أو اﻋﺘﺒﺎره ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ؛
)د(

ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﯿﻞ أو اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ دﻳﻮﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ
أو ﻛﻮن اﻟﻌﻤﯿﻞ أو اﻋﺘﺒﺎره ُﻣﻌﺴــﺮاً أو ُﻣﻔﻠﺴـﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀــﺎﺋﯿﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﺳﯿﺴﻪ و/أو إﻧﺸﺎءه )ﺣﺴﺒﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ(؛ أو

)ھـ( دﺧﻮل اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ أو أﺻﺒﺢ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻹﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ أو ﺗﻜﻮﻳﻦ أو ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺧﺮ ﻣﻊ
واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ أو ﺗﺼــﻔﯿﺔ أو أي ﺷــﻜﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻹﻓﻼس
أو اﻹﻋﺴﺎر أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ،
ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ رھﻨﻪ ،ﺑﺪون طﻠﺐ أو إﺷــﻌﺎر أو إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو أي
إﺟﺮاء آﺧﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﯿﻞ أو أي ﺷـــﺨﺺ آﺧﺮ ،أو ﺗﺴـــﯿﯿﻞ أو ﺑﯿﻊ أو ﺗﺪاول أو
ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﺑﺄﻳﺔ
طﺮﻳﻘﺔ ﻳﺮاھﺎ ﻣﻨﺎﺳــــﺒﺔ دون أﻳﻮ ﻗﯿﻮد وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﻻ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ
ﻣﺴﺆوﻻ ً ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺴﯿﯿﻞ أو اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﺘﺪاول أو اﻟﺘﺼﺮف.
 11.8ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﻘﯿﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳــﺘﻼﻣﮭﺎ أو اﺳــﺘﺮدادھﺎ أو ﺗﺴــﯿﯿﻠﮭﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺮھﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎب ﻣﻨﻔﺼــﻞ ﻣﻌﻠﻖ
ﺑﻔﺎﺋﺪة طﺎﻟﻤﺎ ﻗﺮر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ.
12

إﻳﺼﺎﻻت اﻷﻣﺎﻧﺔ

 12.1ﺑﯿﻨ ﻤﺎ ﺗ ﻈﻞ أي ﻣﻦ اﻟﺘﺰا ﻣﺎت اﻟﻌﻤ ﯿﻞ ﻣﻌﻠ ﻘﺔ ﻓﯿ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺨﺪ ﻣﺔ ﺗ ﺠﺎر ﻳﺔ ُﻣ ﻘﺪ ﻣﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺴـــﺘﻨﺪات أو ﺑﻀـــﺎﺋﻊ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪات أو اﻟﺒﻀـــﺎﺋﻊ
ُﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ أو ﺗﻢ إﺻﺪارھﺎ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ أو ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻤﯿﻞ:
)أ(

ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪات واﻟﺒﻀــــﺎﺋﻊ )وﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺒﯿﻊ و/أو أي ﺗﺄﻣﯿﻦ( ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ
ﻟﺼــــﺎﻟﺢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ )أو ،إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ وإﻧﻔﺎذھﺎ،
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﺼـــﺎﻟﺢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ( ﺣﺼـــﺮاً ﻟﻠﻐﺮض اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻦ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ واﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ؛
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)ب( ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺒﯿﻊ و/أو اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻀــــﺎﺋﻊ ،ﺑﺸــــﻜﻞ
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪه؛
)ج( ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺳﺘﻈﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮھﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) 11اﻟﺮھﻦ( ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ؛
)د(

ﻳﻘﻮم ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ وﺗﺴـــﻠﯿﻢ إﻟﻰ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ إﻳﺼﺎﻻت أﻣﺎﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ وﻣﻀﻤﻮن ُﻣﺮﺿﻲ إﻟﻰ إﺗﺶ إس
ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﻣﺴـــﺘﻨﺪات أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺒﮭﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ؛

)ھـ( ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻓﻮراً وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أو طﻠﺐ ﻳﻌﻄﯿﻪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ؛
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)و(

ﻳﻘﻮم ،ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم ،ﺑﺪﻓﻊ ﻋﻮاﺋﺪ ﺑﯿﻊ و/أو ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻓﻮراً؛ و

)ز(

ُﻳﻘﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻓﻲ أي وﻗﺖ أﺧﺬ ﺣﯿﺎزة اﻟﺒﻀـــﺎﺋﻊ و/أو
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات و/أو ﻋﻮاﺋﺪ ﺑﯿﻊ و/أو ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ.

اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ

وﻳﻮﺣﺪ
 13.1ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ،ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﺑﺪون إ ﺷﻌﺎر ،أن ﻳﺠﻤﻊ أو ُﻳﺪﻣﺞ ُ
اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﺪى إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ و/أو
ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺴـــﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺼـــﺮﻓﯿﺔ ُ
ﻣﻘﺎﺻـــﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ أي اﻟﺘﺰام ﻣﺴـــﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس
ﺑﻲ ﺳــــﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺔ ﺿــــﻤﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ،أو اﻟﻌﻮاﺋﺪ
اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ( ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن
اﻟﻤ ﺴﺘﻠﻤﺔ أو ُ
ُ
اﻟﺪﻓﻊ أو ﻓﺮع اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﯿﻦ.
 13.2ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻔﺎذ أﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻤﻠﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ.
 13.2إذا ﻛﺎﻧﺖ أي ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻏﯿﺮ ُﻣ ﺼﻔﺎة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻛﺪة ،ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳـــﻲ ﻓﺮض أو ﻣﻘﺎﺻـــﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺤﺴـــﻦ ﻧﯿﺔ ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺒﻠﻎ ھﺬا
اﻻﻟﺘﺰام.
14

اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ

 14.1ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸــﺮوط ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟﻰ
وﻻ ﺗﺨﻀــﻊ وﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄي ﺷــﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷــﻜﺎل ﺑﺄي واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀــﺎت أو
اﻟﻀــﻤﺎﻧﺎت أو اﻟﻜﻔﺎﻻت أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ اﻵن أو ﻻﺣﻘﺎً ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ.
 14.2ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸﺮوط أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺔ
ﺗﻌﻮﻳﻀــﺎت أو ﺿــﻤﺎﻧﺎت أو ﻛﻔﺎﻻت أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﮭﺎ إﺗﺶ إس
ﺑﻲ ﺳــﻲ اﻵن أو ﻻﺣﻘﺎً ﺳــﻮاء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو أي ﺷــﺨﺺ آﺧﺮ ﻓﻲ أي أﻣﺮ ﻳﺨﺘﺎره
وﻳﺘﺨﻠﻲ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
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اﻟﻘﺴﻢ  - 3اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺪﻓﻊ
15

اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ

 15.1ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ:
)أ(

ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﺮﺳــﻮم واﻟﻤﺼــﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى )ﺑﺨﻼف اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻌﻤﻮﻻت( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت،
وﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ،وﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ذي اﻟﺼــــﻠﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
اﻟﺘﺴـــﮭﯿﻼت أو ﺳـــﺠﻞ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳـــﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳـــﯿﺔ
ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ.

)ب( ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﯿﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻗﺮض ﺗﻤﻮ ﻳﻞ ﺗ ﺠﺎري أو ﺗﻤﻮ ﻳﻞ ،وﻳﺘﻢ اﺳــــﺘﺤ ﻘﺎﻗ ﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ
ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻓﯿﻪ إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ذﻟﻚ أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ
ﻓﯿﻪ دﻓﻊ أو ﺗﺴــــﻮﻳﺔ ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ذﻟﻚ أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻳﺘﻢ
اﺣﺘﺴــﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ذي اﻟﺼــﻠﺔ أو
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴــــﮭﯿﻼت أو ﺳــــﺠﻞ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳــــﺎت
اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ.
)ج( ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﯿﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺄﻳــﺔ ﻣﻄــﺎﻟﺒــﺔ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﮭــﺎ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ،وﻳﺘﻢ
اﺳــــﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﻓﯿﻪ إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺗ ﻠﻚ اﻟﻤ ﻄﺎﻟ ﺒﺔ إﻟﻰ اﻟ ﺘﺎرﻳﺦ ا ﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓ ﯿﻪ دﻓﻊ اﻟﺘﺰا ﻣﺎت
اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴــــﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ
اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ذي اﻟﺼـــﻠﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴـــﮭﯿﻼت أو
ﺳـــﺠﻞ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳـــﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳـــﯿﺔ ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ؛ و
)د(

ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﯿﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي اﻋﺘﻤﺎد ﻣ ﺴﺘﻨﺪي أو ﺳﻨﺪ وﻳﺘﻢ اﺣﺘ ﺴﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻻﺳــﻤﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي أو اﻟﺴــﻨﺪ واﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ذي اﻟ ﺼﻠﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘ ﺴﮭﯿﻼت أو ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ
طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ.

 2.15ﺗﺘﺮاﻛﻢ أﻳﺔ رﺳـــﻮم أو ﻓﻮاﺋﺪ أو ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺴـــﺘﺤﻘﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻦ ﻳﻮم ﻵﺧﺮ وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﻳﺎم اﻟﻤﻨﻘﻀﯿﺔ وﺳﻨﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  365ﻳﻮﻣﺎً أو ،ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻳﻜﻮن ﻓﯿﻪ ﻣﻤﺎرﺳــــﺔ اﻟﺴــــﻮق ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ،طﺒﻘﺎً ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻮق ﺗﻠﻚ.
 3.15ﺗﻜﻮن أﻳﺔ ر ﺳﻮم أو ﻋﻤﻮﻻت أو ﻓﻮاﺋﺪ أو ﻣ ﺼﺎرﻳﻒ ﻣ ﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ
إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد.
 4.15إذا أﺧﻔﻖ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ دﻓﻊ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴـــﺘﺤﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸـــﺮوط ﻓﻲ
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ﺗﺎرﻳﺦ اﺳـــﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ،ﻳﺘﻢ اﺳـــﺘﺤﻘﺎق ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺳــــﺘﺤ ﻘﺎق ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ا ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ )ﻗ ﺒﻞ وﺑ ﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳــــﻮاء(
ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ذي اﻟﺼــﻠﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴــﮭﯿﻼت أو ﺳــﺠﻞ
اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ.
16

اﻟﺪﻓﻊ

 16.1ﻳﺘﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﺄﻣﻮال ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻓﻮري
وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﺎﻧﺎً وﺧﺎﻟ ﺼﺔ ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
دون أﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻـــﺔ أو إدﻋﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ أو اﻗﺘﻄﺎع أو ﺷـــﺮوط ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺒﺮھﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 16.2ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﻟﻤﺴــــﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳــﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺣﺼــﺮ ﺿــﺮﻳﺒﻲ .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﯿﻞ دﻓﻊ أﻳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ذات ﺻﻠﺔ )ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﻀﺮورة( ﻋﻠﻰ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ.
 16.3إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أي ﺧﺼﻢ أو اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب أﻳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ( ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ:
)أ(

زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺤﯿﺚ ﻳﺴـــﺘﻠﻢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ،ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺨﺼــــﻢ أو اﻻﺳــــﺘﻘﻄﺎع اﻟﻤﻄﻠﻮب ،وﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺻــﺎف ﻳﺴــﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳــﯿﺴــﺘﻠﻤﻪ إﺗﺶ إس
ﺑﻲ ﺳﻲ إن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ اﻟﺨﺼﻢ أو اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع؛ و

)ب( ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  30ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺪﻓﻊ ،ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺧﻄﻲ إﻟﻰ إﺗﺶ إس
ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻳﺜﺒﺖ اﺳﺘﻼم ھﯿﺌﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ
ﻟﮭﺬا اﻟﺨﺼﻢ أو اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع.
 16.4ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻛﻞ دﻓﻌﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻤﯿﻞ ذي اﻟﺼــﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاء
ﺗ ﻠﻚ ا ﻟﺪﻓ ﻌﺔ ﻣ ﻘﺎﺑﻠ ﮭﺎ وﻳﺘ ﻨﺎزل اﻟﻌﻤ ﯿﻞ ﻋﻦ أي ﺣﻖ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻲ أ ﻳﺔ وﻻ ﻳﺔ
ﻗﻀــــﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى .وﻓﻲ ﺣﺎل اﺳــــﺘﻼم إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻷي دﻓﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻓﯿﮭﺎ
ھﺬه اﻟﺪﻓﻌﺔ ﻣﺴــــﺘﺤﻘﺔ أو إذا ﻛﺎن أي ﺿــــﻤﺎن ﻧﻘﺪي ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ
أﺧﺮى ،ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻮم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺄي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﻌﻤﯿــﻞ ﺑﻌﻤﻠــﺔ أﺧﺮى ،وﻳﺘﻌﮭــﺪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑ ـﺎﻟﻘﯿــﺎم ﺑﮭــﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳــﻞ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ )أو ،إن أﻣﻜﻦ ،وﻓ ًﻘﺎ ﻟﺸﺮوط أي اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺤﻮط ﻗﺪ
ﺗﻢ إﺑﺮاﻣﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ و إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻟﮭﺬه اﻷﻏﺮاض( .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﺄي ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺴــﻤﻮح ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸــﺮوط ،ﺟﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ أو ﺧﺴــــﺎﺋﺮ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺪ
ﻳﺘﻜﺒﺪھﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.
 16.5إذا ﺗُﻄﻠﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،أو أي أﻣﺮ أو ﺣﻜﻢ أو ﻗﺮار ﺗﻢ إﺻﺪاره
ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴــــﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻐﺮض ﺗﻘﺪﻳﻢ أو
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إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو إﺛﺒﺎت ﺿـــﺪ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو أو أي ﺷـــﺨﺺ آﺧﺮ ،أو اﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﻠﻰ أو
ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻣﺮ أو ﺣﻜﻢ أو ﻗﺮار ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻦ أﻳﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ أو ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ.
 16.6ﻳﻜﻮن أي إﺷـــﻌﺎر ،أو ﻗﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻟﻤﻌﺪل أو ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ھﺬه اﻟﺸﺮوط أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو أي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﺮوط )إﻻ
إذا ﻛﺎن ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ واﺿـــﺢ( دﻟﯿﻼ ً ﻗﺎطﻌﺎً ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل أو اﻟﻤﺒﻠﻎ .ﻓﻲ
أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺸـــﺮوط و/أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺧﻼت
ﺣﺴﺎب إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ دﻟﯿﻼ ً ظﺎھﺮﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ.
 16.7ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﯿﻖ أﻳﺔ أﻣﻮال ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أو ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﮭﺎ أو ﻳﺠﻮز ﺗﻘﯿﯿﺪھﺎ ﻓﻲ ﺣﺴـــﺎب ﻣﻨﻔﺼـــﻞ
ﻣﻌﻠﻖ طﺎﻟﻤﺎ ﻗﺮر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ.
 16.8ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺒﺎرﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(:
)أ(

أوﻻً ،ﻓﻲ أداء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﺮﺳــــﻮم واﻟﻤﺼــــﺎرﻳﻒ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺗﻌﺎب
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة( اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ؛

)ب( ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﻓﻲ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة أو ﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى )ﻻ ﺗﻜﻮن أﺻــــﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ(
ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟـ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ؛ و
)ج( وﺛﺎﻟﺜﺎً ﻓﻲ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء أي أﺻـــﻞ ﻣﻦ أﺻـــﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴـــﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ.
 16.9إذا ﺗُﻄ ﻠﺐ إ ﻋﺎدة دﻓﻊ أ ﻳﺔ أﻣﻮال ﻣﺪﻓﻮ ﻋﺔ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﺴـــﺎر أو اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺼـــﻔﯿﺔ أو
ﻷي ﺳــﺒﺐ آﺧﺮ ،ﻳﺠﻮز ﻟـــــــ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺸــﺮوط واﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻷﻣﻮال ﻟﻢ ﺗُﺪﻓﻊ.
 16.10ﺗﻜﻮن أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗُ ﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻳﻮم آﺧﺮ ﻏﯿﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺎﻟﻲ .وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻌﻤﻮﻻت ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ.
 16.11إذا ﺗﻢ اﺣﺘﺴـــﺎب أي ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎر ﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﯿﺎﺳــــﻲ اﻟﻤﻨﺸــــﻮر )ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي( وﻛﺎن ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺻــــﻔﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ،ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﺳﯿﻌﺘﺒﺮ ﺻﻔﺮاً ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 4اﻹﻗﺮارات واﻟﺘﻌﮭﺪات واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
17

اﻹﻗﺮارات واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت

 17.1ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻗﺮارات واﻟﻀــﻤﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ إس
ﺑﻲ ﺳﻲُ ،ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻳﻀﻤﻦ ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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)أ(

أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺄ ﺳﯿ ﺴﻪ و/أو إﻧ ﺸﺎﺋﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺄ ﺳﯿ ﺴﻪ
و/أو إﻧﺸـــﺎﺋﻪ )ﺣﺴـــﺒﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ( ،وأﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺸـــﻜﻞ ﺳـــﺎري
اﻟﻤﻔﻌﻮل وﻟﺪﻳﻪ اﻟﺼــﻼﺣﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳــﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاﺋﮭﺎ
اﻵن ،واﻣﺘﻼك أﺻـــﻮﻟﻪ وﺗﻨﻔﯿﺬ وأداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸـــﺮوط ،وﻳﺠﺐ
ﻋﻠﯿﻪ إﺑﻼغ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻓﻮراً ﺑﺄي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ دﺳﺘﻮره أو وﺟﻮده؛

)ب( أن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳــﯿﺘﺤﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸــﺮوط وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻗﺪ ﻳﺒﺮﻣﮭﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ھﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺳــــﺎرﻳﺔ وﻣﻠﺰﻣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ؛
)ج( أﻧــﻪ ﺗﻢ اﻟﺤﺼــــﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ أو اﻟﻤﻮاﻓﻘــﺎت أو اﻻﻋﺘﻤــﺎدات أو
اﻟﻘﺮارات أو اﻟﺮﺧﺺ أو اﻹﻋﻔﺎءات أو اﻹﻳﺪاﻋﺎت أو اﻟﺘﻮﺛﯿﻘﺎت أو اﻟﺘﺴــــﺠﯿﻼت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أو اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ وﻣﻤﺎر ﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸــﺮوط وﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،أو ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ
وھﻲ ﻧﺎﻓﺬة وﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛
)د(

أن ھﺬه اﻟﺸــــﺮوط و ﻛﻞ ﻣ ﻌﺎﻣ ﻠﺔ ﺗ ﺠﺎر ﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺒﺮﻣ ﮭﺎ ﺑ ﮭﺎ ﻣﻦ و ﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻻ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺴــﺘﻨﺪاﺗﻪ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ أو أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أو ﺳــﻨﺪ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﻟﻪ أو أي
ﻣﻦ أ ﺻﻮﻟﻪ أو ﺗ ﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل أو إﻧﮭﺎء ﻟﻠﺤﺪث )ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻮ ﺻﻮﻓﺔ(
ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أو ﺳﻨﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ؛

)ھـ( أن ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻛﻤﺎ
ھﻮ ﻣﻮﺿــــﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴــــﺘ ﻨﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻘﺔ ﺑﺘ ﻠﻚ اﻟﻤ ﻌﺎﻣ ﻠﺔ اﻟﺘ ﺠﺎر ﻳﺔ و ﻛﺎ ﻓﺔ
اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ أي طﻠﺐ( اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ
إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ھﺬه اﻟﺸـــﺮوط
ھﻲ ﻛﺎﻣﻠﺔ ودﻗﯿﻘﺔ وﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل.
)و(

أ ﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘ ﺨﺬ أي إﺟﺮاء أو أ ﻳﺔ ﺧﻄﻮات أﺧﺮى وﻟﻢ ﻳ ﺒﺪأ أ ﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧ ﯿﺔ
ﻟﺘﺼﻔﯿﺘﻪ أو إدارﺗﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو ﻓﺮض اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﯿﻪ أو أﻳﺔ إﺟﺮاءات
ﻣ ﺸﺎﺑﮭﺔ أو ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎرس ﻗ ﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ أو ﻣ ﺼﻔﻲ أو
ﻣﺴﺆول ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻋﻠﯿﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣﺎدي ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ أو إﻳﺮاداﺗﻪ؛

)ز(

أن أﻳﺔ ﻣﺴـــﺘﻨﺪات أو ﺑﻀـــﺎﺋﻊ أو ﻋﻮاﺋﺪ ﺑﯿﻊ ﻳﻜﻮن ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺣﻖ
ﻓﯿﮭﺎ أو ُﻳﺰﻋﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أي ﺣﻖ/ﺣﻘﻮق ﺿــﻤﺎن
وﻋﺐء/أﻋﺒﺎء )ﺑﺨﻼف ﺣﻖ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ( وﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﯿﻞ ھﻮ اﻟﻤﺎﻟﻚ
اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺒﯿﻊ.

)ح( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻓﯿﻪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴــﺘﻨﺪ أو اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــﺘﻨﺪي ،ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄي
ﻧﺰاع )ﺳــــﻮا ًء ﻓﻌﻠﻲ أو ﻣﻌﻠﻖ أو ﻣ ﮭﺪد( ﻓﯿ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬ ﻟﻚ اﻟﻤﺴــــﺘ ﻨﺪ أو
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ؛ و
)ز(

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻓﯿﻪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴــــﺘﻨﺪ أو اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــــﺘﻨﺪي أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺗﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴــﺘﻠﻢ أي ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ
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أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
ﻏﯿﺮ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ.
 17.2ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﻗﺮارات واﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ھﺬه اﻟ ﺸﺮوط ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم
)أ( ﻳﺘﻢ ﻓﯿﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ وﻳﺘﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ) ،ب( ﺗﻜﻮن ﻓﯿﻪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ
و)ج( ﺗﻈﻞ ﻓﯿﻪ أﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻣﻌﻠﻘﺔ.
 17.3ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺄن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺳﻮف ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ إﻗﺮارات وﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﺘﻢ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ أم ﻻ.
 17.4ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺈﺑﻼغ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻓﻮراً ﺑﻌﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪم ﺻــــﺤﺔ أي إﻗﺮار أو
ﺿﻤﺎن ،أو ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي اﻗﺮار أو ﺿﻤﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮاره.
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اﻟﺘﻌﮭﺪات

اﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ
 18.1ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ:
)أ(

ﺗﺰوﻳﺪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ )ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺴــــﺦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﯿﻊ وأﻣﺮ اﻟﺸــــﺮاء واﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ( واﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪات
واﻟﺒﻀـــﺎﺋﻊ وأي ﺑﯿﻊ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻠﺒﻀـــﺎﺋﻊ ﺣﺴـــﺒﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ
وإﺧ ﻄﺎر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻓﻮراً ﻓﻲ ﺣﺎل إﻟ ﻐﺎء أي ﻣ ﻌﺎﻣ ﻠﺔ ﺗ ﺠﺎر ﻳﺔ أو
إﻧﮭﺎؤھﺎ ﻷي ﺳــــﺒﺐ أو إذا ﻧﺸــــﺄ أي ﻧﺰاع ﺟﻮھﺮي ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛

)ب( ﺗﺰوﻳﺪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎ ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮ ﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ
وأﺻﻮﻟﻪ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻪ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل؛
)ج( ﺗﺰوﻳﺪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳــــﻲ ﻟﻠﻮ ﻓﺎء ﺑﻤ ﻄﺎ ﻟﺐ ﻧﻤﻮذج "اﻋﺮف ﻋﻤﯿ ﻠﻚ" اﻟ ﺨﺎص ﺑﻪ أو أ ﻳﺔ إﺟﺮاءات
ﺗﺤﺪﻳﺪ ھﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ؛
)د(

إﺑﻘﺎء إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﻜﺎن وﺟﻮد اﻟﺒﻀــﺎﺋﻊ وأي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﺟﻮدﺗﮭﺎ أو ﻛﻤﯿﺘﮭﺎ؛

)ھـ( اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻲ
ﻳﻄﻠﺒﮭﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺼــــﯿﻞ وإﻧﻔﺎذ أي دﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ أو ﻓﯿﻤﺎ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ؛ و
)و(

اﻟﻘﯿﺎم ﻓﻮراً ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺪدھﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ:
)(1
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ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻪ أو ُﻳﻌﺰم ﻣﻨﺤﻪ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ أو وﻓﻘﺎً ﻟـ
أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺬه اﻟﺸـــﺮوط )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺄﻳﺔ ﺿـــﻤﺎﻧﺎت
ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﻋﻮاﺋﺪ ﺑﯿﻊ(؛
ﻟﻤﻤﺎر ﺳﺔ أﻳﺔ ﺣﻘﻮق و ﺻﻼﺣﯿﺎت وﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس
)(2
ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أو وﻓﻘﺎً ﻟـــــــ أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺬه
اﻟﺸﺮوط أو ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛ و
ﻟﺘﺴــــﮭﯿﻞ اﻟﺘﺴــــﯿﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻷﻳﺔ
)(3
ﻣﺴـــﺘﻨﺪات أو ﺑﻀـــﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ،أو ُﻳﻌﺰم أن
ﻳﻜﻮن ،ﻣﮭﺘﻤﺎً ﺑﮭﺎ.
ﺗﻌﮭﺪات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 18.2ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و/أو ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن أو
ُﻳﺰﻋﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻣﺼـــﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪي أو
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ:
)أ(

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﻋﻮاﺋﺪ
اﻟﺒﯿﻊ )ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ( ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ أي رھﻦ أو ﺗﻜﻠﯿﻒ أو ﺿﻤﺎن أو اﻣﺘﯿﺎز
أو ﺣﻖ ﺿــــﻤﺎن آﺧﺮ أو ﻋﺐء أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳــــﺘﺜﻨﺎء أي أﻣﺎﻧﺔ أو رھﻦ أو أي
ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أ ﺷﻜﺎل اﻟ ﻀﻤﺎن ﻟ ﺼﺎﻟﺢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو اﻟﺘﻲ ﻳ ﺴﻤﺢ
ﺑﮭﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺻﺮاﺣ ًﺔ؛

)ب( طﺎﻟ ﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻤ ﯿﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻀـــــﺎﺋﻊ أو إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷــــﺮوط اﻟ ﺨﺪ ﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ُﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺷﺮاء ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ:
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ
.1
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼــــﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺸــــﺮوط اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ أو ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯿﺎب ﻣﺜﻞ
ھﺬا اﻟﺸﺮط ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺘﺎد ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ؛
 .2ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺑﻌﺪ ،وﻓﻲ أي ﺣﺎل ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ طﻠﺐ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴـــﺦ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ إﻟﻰ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ؛ و
 .3إﺧﻄﺎر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺸــــﻜﻞ ﻓﻮري ﺑﺄي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤھﺎ
ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﯿﺪﻓﻊ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻛﻞ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ؛
)ز(

إذا ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
) (1اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻓﻮري ﻟﺘﻈﮭﯿﺮ أي وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀـــﺎﺋﻊ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ؛ و
) (2ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀــﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر إﻟﻰ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ؛
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)ح( اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻮراً إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﻤﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻀــﺎﺋﻊ و ،ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺪﻓﻊ ،اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ ﻟﺼــﺎﻟﺢ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ )أو ،إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﺔ وإﻧﻔﺎذھﺎ ،ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ
ﻟﺼﺎﻟﺢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ(؛
)ط( ﺗﻈﮭﯿﺮ ﻛﺎ ﻓﺔ اﻟﻤﺴــــﺘ ﻨﺪات ﻟﺼـــــﺎﻟﺢ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ وإ ﻳﺪاع ﻛﺎ ﻓﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻟﺪى إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ وﺗﺪوﻳﻦ ﺣﻖ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺗﻪ؛
)ي( اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻮراً ﻛﺎﻓﺔ رﺳـــﻮم اﻟﺸـــﺤﻦ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﺴـــﻔﻦ
واﻟﻌﺒﻮر واﻟﺮﺳــــﻮم اﻷﺧﺮى ،واﻹﻳ ﺠﺎر و ﻛﺎ ﻓﺔ اﻟﺘ ﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى اﻟ ﺨﺎﺻـــــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات و/أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ؛
)ك( ﻋﺪم اﻟﺴــﻤﺎح ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺒﻀــﺎﺋﻊ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﮭﺎ ﺑﺪون اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺴــﺒﻘﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ؛
)ل( ﻋﺪم إﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ،ﻗﺪ ُﻳﺨﻞ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺒﻀــــﺎﺋﻊ أو ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ أي رھﻦ أو أﻣﺎﻧﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸﺮوط؛
)م( إﺑﻼغ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻓﻮراً ﺑﺄي ﺣﺪث ﻳﺼــــﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ
ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋﻜ ﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة أي ﻣ ﺸﺘﺮي ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎل ﺷﺮاء اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ أو أي
ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﺗﻠﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﺟﻮدﺗﮭﺎ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ؛
)ن( إﺑﻼغ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻓﻮراً ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄي ﺳــــﺮﻗﺔ أو اﺣﺘﯿﺎل أو
ﻧ ﺸﺎط ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺧ ﺴﺎرة أو ﺿﺮر أو أي إ ﺳﺎءة ا ﺳﺘﺨﺪام ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄي ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﻣﺴﺘﻨﺪات؛
)ص( اﻟﺴــﻤﺎح ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ )أو أي ﻣﻔﻮض( ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ أﻳﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﺘﻢ
ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺒﻀـــــﺎﺋﻊ ﻓﯿ ﮭﺎ أو ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﯿ ﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ أو ﺣ ﯿﺎزة أو
ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ؛
)ع( ﻋﺪم ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪات أو اﻟﺒﻀــﺎﺋﻊ أو ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺒﯿﻊ أو ﻧﻘﻠﮭﺎ أو
ﺑﯿﻌﮭﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى )ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ(
أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي )أو أي ﺗﻌﺰﻳﺰ )ﺳﻮاء ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮم
أم ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم(( ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺴﺒﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
واﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ/اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ؛
)ف( ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات إﻟﻰ أي ﺑﻨﻚ أو ﻣﺆ ﺳ ﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﻧﻮع ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ
ھﯿﺌﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﯿﺔ أﺧﺮى أو اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ أي ﺷــﻜﻞ ﻣﻦ أﺷــﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و/أو
اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛
)ص( ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀــﻤﺎن أو
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ؛ و
)ق( إﺻــﺪار اﻹﻓﺮاج اﻟﻔﻮري ﻋﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻣﻦ أي ﺿــﻤﺎن أو ﺗﻌﻮﻳﺾ أو
اﻟﺘﺰام آﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات
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أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ،
وﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ )أو أي ﻣﻔﻮض( ﻣﻔﻮﺿــــﺎً ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮات واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي
دﻓﻊ ،ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ وﻋﻠﻰ ﺣ ﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﻟ ﺸﺤﻦ أو ﺟﻤﻊ أو ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض
أو ﺗﺨﺰﻳﻨﮭﺎ أو ﺗﺄﻣﯿﻨﮭﺎ أو ﺗﻔﺘﯿﺸﮭﺎ و/أو طﻠﺐ وﻗﺒﺾ أﻳﺔ ﻋﻮاﺋﺪ ﺑﯿﻊ.
19

اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﺣﻜﺎم

ُ 19.1ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﯿﻞ أو أي ﻣﻦ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ أو ﻣﺪﻳﺮﻳﻪ أو ﻣﺴـــﺆوﻟﯿﻪ أو
ﻣﻮظﻔﯿﻪ أو وﻛﻼﺋﻪ أو أﻓﺮﻋﻪ ﺷــــﺨﺼــــﺎً أو ﻛﯿﺎﻧﺎً ﻳﻜﻮن ،أو ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻠﻮﻛﺎً أو
ُﻣﺘﺤﻜﻤﺎً ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺷﺨﺺ أو ﻛﯿﺎن ﻳﻜﻮن:
) (1ﻣﺤﻞ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻳﺼــﺪرھﺎ أو ﻳﺪﻳﺮھﺎ أو ﻳﻔﺮﺿــﮭﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺻــﻮل
اﻷﺟﻨﺒﯿــﺔ اﻟﺘــﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺨﺰاﻧــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﯿــﺔ ووزارة اﻟﺨــﺎرﺟﯿــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﯿـﺔ
وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺧﺰاﻧﺔ ﺻـــﺎﺣﺒﺔ
اﻟﺠﻼﻟﺔ وﺳــــﻠﻄﺔ ھﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻟﻠﻨﻘﺪ أو أﻳﺔ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺗﺼــــﺪر أو ﺗﻔﺮض
ﻋﻘﻮ ﺑﺎت ﻗﺪ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ أو اﻟﻌﻤ ﯿﻞ أو اﻟ ﺨﺪ ﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت(؛ أو
) (2ﻣﻮﺟﻮداً أو ﻣﺆﺳــــﺴــــﺎً أو ﻟﻪ ﻣﻘﺮ ﻓﻲ دوﻟﺔ أو إﻗﻠﯿﻢ ﻳﻜﻮن ،أو أن ﺗﻜﻮن
ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ،ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت؛

)ب( أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺗﺮاﺧﯿﺺ ا ﺳﺘﯿﺮاد أو ﺗ ﺼﺪﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ؛ وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺄن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ
رﺧ ﺼﺔ ﺗ ﺼﺪﻳﺮ أو ﺗﻔﻮﻳﺾ آﺧﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ،
ﻓﺴﯿﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺈﺧﻄﺎر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻗﺒﻞ ﻗﯿﺎم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛ و
)ج( أﻧﻪ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ وﻻﻳﺔ ﻗﻀـــﺎﺋﯿﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ وﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻮﺿـــﻮع ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀـــﺎء ،ﺷـــﺤﻦ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻀـــﺎﺋﻊ
اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ.
ُ 19.2ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺼــﺮف طﺒﻘﺎً
ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻟﻮاﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻘﻀـــﺎﺋﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻹرھﺎب واﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﮭﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ؛

)ب( ﻓﻲ أي وﻗﺖ ،ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻮراً ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى؛
)ج( ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ اﺗﺨﺎذ ،وإﺻــﺪار ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت إﻟﻰ أﻋﻀــﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ،ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ُﯾ ﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎً ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم
ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺘﻪ اﻟﻘﻀــــﺎﺋﯿﺔ ،أي إﺟﺮاء )إﺟﺮاءات اﻻﻣﺘﺜﺎل( ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻨﺎﺳــــﺒﺎً ﻟﻠﺘﺼــــﺮف وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ إﺟﺮاءات اﻻﻣﺘﺜﺎل ھﺬه ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
) (1اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻘﺼﻲ ﺣﻮل أي دﻓﻊ أو اﺗﺼﺎل أو ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت؛
) (2إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻ ﺳﺘﻔ ﺴﺎرات ﺑ ﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟ ﺸﺨﺺ أو اﻟﻜﯿﺎن
ﻳﺨﻀﻊ ﻷﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت أو اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛ و/أو
) (3رﻓﺾ:
)أ(

إﺻــــﺪار ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺗﺠﺪﻳﺪھﺎ أو ﺗﻤﺪﻳﺪھﺎ أو ﻧﻘﻠﮭﺎ أو اﻟﺘﻨﺎزل
ﻋﻨﮭﺎ؛

)ب( إﺟﺮاء أي دﻓﻊ ﻷﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ؛ أو
)ج( ﺗﻨــﺎول ﺧــﺪﻣــﺔ ﺗﺠــﺎرﻳــﺔ أو ﺗﻌﻠﯿﻤــﺎت ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت أو
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ؛ و
)د(

ﻻ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو أي ﻋ ﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
ﻣ ﺴﺆوﻻ ً ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧ ﺴﺎرة أو ﺿﺮر أو ﺗﺄﺧﯿﺮ أو إﺧﻔﺎق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻓﻲ أداء واﺟﺒﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸﺮوط أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:
ﻧﺎﺷــــﻲء ﻋﻦ أو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي إﺟﺮاءات اﻣﺘﺜﺎل اﺗﺨﺬھﺎ إﺗﺶ
)(1
إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺘﻪ أو أي ﻋ ﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس
ﺑﻲ ﺳﻲ ؛ و/أو
ﺑﺴـــﺒﺐ ﻣﻨﻊ دﻓﻊ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
)(2
أو إرﺳــﺎل أو اﺳــﺘﻼم أﻳﺔ رﺳــﺎﻟﺔ أو ﺑﯿﺎﻧﺎت أو اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء آﺧﺮ
ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺴــــﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺔ أو ﺣﻜﻢ
ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻷﻳﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ  - 5اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
20

اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت

 20.1ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻣﻔﻮﺿــﺎً ﺑﻘﺒﻮل واﻟﺘﺼــﺮف ﻓﻲ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻨﺎول
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺻﺤﯿﺤﺔ ودﻗﯿﻘﺔ:
)أ(

ﻛﺎ ﻓﺔ اﻟﻤﺮاﺳــــﻼت واﻟﻤ ﻄﺎﻟ ﺒﺎت واﻟﺘﻌﻠﯿ ﻤﺎت )ﺑ ﻤﺎ ﻓﻲ ذ ﻟﻚ أ ﻳﺔ طﻠ ﺒﺎت(
اﻟﻤ ﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﻮم ﺗﻘﺪﻳﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ
ُ
)اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت(؛

)ب( ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاﺳــﻼت وأي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤھﺎ أو ﻳﻘﺼــﺪ إﺟﺮاؤھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي
ﺷﺨﺺ؛ و
)ج( أﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات ُﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ،
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ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاﺋﮭﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ أو ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو ﻓﺎﻛﺲ أو ﻧﺎﺳﺦ ﺑﺮﻗﻲ أو ﺗﻠﻜﺲ أو اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻜﻲ أو
ھﺎﺗﻒ أو أي ﻣﻦ اﻟﻮﺳـــــﺎ ﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﯿﺔ اﻷﺧﺮى )ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎ ﻟﺔ ،اﻟﻮﺳــــﺎ ﺋﻞ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ( وھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼـــﻼﺣﯿﺔ أو ﺻـــﺤﺔ أي ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ.
ُ 20.2ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻳﻘﺒﻞ ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼـــﺎﻻت و اﻟﻤﺮاﺳـــﻼت واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﺮﺳـــﻠﺔ إﻟﻰ أو ﻣﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺑﻮاﺳـــﻄﺔ
واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت واﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪات ُ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ أو ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﮭﺎ أو ﺗﻠﻔﮭﺎ أو اﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﯿﺮوﺳﺎت أو
وﻳﻘﺮ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن إﺗﺶ إس
ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷــــﺨﺺ آﺧﺮ ُ
ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺴــﺆوﻻ ً أو ُﻣﺪﻳﻨﺎً ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ أو أي ﺷــﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻦ ،وﻳﺘﻨﺎزل اﻟﻌﻤﯿﻞ
ﻋﻦ أي وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ ،أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ.
 20.3إذا ﻗﺎم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻـــﻞ أو ﺗﻮﺟﯿﻪ أي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو إرﺳـــﺎل
ﻣﺴـــﺘﻨﺪاً ﺑﺎﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،أو أﺻـــﺪر ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ
ﺑﺎﻟﺴــﻤﺎح ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﯿﺪ أو أي ﺷــﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ،
وإﺑﻘﺎء إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘ ﻀﺮراً ﻣﻦ أﻳﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻜﺒﺪھﺎ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي دﻓﻊ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن
ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ُﻣﺼﺮح ﺑﮭﺎ(.
 20.4ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﻌﻤﯿﻞ طﻠﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﯿﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮭﺎ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أﺣﺪ اﻟﺸــــﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ،ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ )وﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺧﻄﯿﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ( ﺑﺄن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﻳﻪ أي اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺼــﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻟـــــ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
 20.5ﻟﯿﺲ ﻟﺪى إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أي اﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﻮﻳﺔ أو ﺻﻼﺣﯿﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﺑﻠﺘﻮا ﺻﻞ أو إﻋﻄﺎء ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو ﻳﻘﺪم ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ؛

)ب( اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻــــﺤﺔ أي ﺗﻮﻗﯿﻊ )ﺗﻮاﻗﯿﻊ( )ﺳــــﻮاء ﻛﺎن إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎً أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ(
ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﺮاﺳــﻼت أو ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ُﻣﻌﻄﺎة أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ُﻣﻘﺪﻣﺔ أو ﻣﺴــﺘﻨﺪ ُﻣﻘﺪم
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ؛ أو
)ج( اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺴـــﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼـــﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﺮاﺳـــﻼت
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ُﻣﻌﻄﺎة أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ُﻣﻘﺪﻣﺔ أو ﻣﺴـــﺘﻨﺪ ُﻣﻘﺪم ﺑﻮاﺳـــﻄﺔ اﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ،
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ،ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻪ اﻟﻤﻄﻠﻖ ،اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺔ و ﺻﺤﺔ وأ ﺻﻞ أﻳﺔ ﻣﺮا ﺳﻼت أو ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو ﻣ ﺴﺘﻨﺪ
)ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذ ﻟﻚ طﻠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﺒﺮ اﻟﮭﺎﺗﻒ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت( واﺗﺨﺎذ أﻳﺔ ﺧﻄﻮات ﻗﺪ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻـــﻼﺣﯿﺔ
أو ﺻﺤﺔ أو أ ﺻﻞ أﻳﺔ ﻣﺮا ﺳﻼت أو ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو ﻣ ﺴﺘﻨﺪ أو اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ أو
رﻓﺾ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﺮا ﺳﻼت أو ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو ﻣ ﺴﺘﻨﺪ أو ﺗﻌﻠﯿﻖ
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أو إﻧﮭﺎء أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ.
21

اﻟﺒﺮاﻣﺞ

 21.1ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻣﻦ أداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸــﺮوط
)أو أي أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط أﺧﺮى ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل( وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛

)ب( ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﮭﺪون اﻟﺨﺎرﺟﯿﻮن ﻣﺴــﺘﻘﻠﯿﻦ ﻋﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ وﻳﻤﻜﻨﮭﻢ
أن ﻳﺘﻘﺎ ﺿﻮا أﺗﻌﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻻ ﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺠﮭﻢ وﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ
اﻷﺗﻌﺎب ھﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﺣﺪه؛
)ج( ﺗﺨﻀـــﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸـــﺮوط وأﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺸـــﺮوط اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
وﺗﻮاﻓﺮ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ُﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺆﻻء اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ؛
)د(

ﻟﯿﺲ ﻟﺪى إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ أي اﻟﺘﺰام ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻌﻤ ﯿﻞ ﺑﺄ ﻳﺔ أﺣ ﻜﺎم أو
ﺷﺮوط ﺧﺎرﺟﯿﺔ أو ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﮭﺎ؛

)ھـ( ﻟﯿﺲ ﻟﺪى إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ أي ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
و/أو إرﺳﺎل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ؛
)و(

إﺑﻼغ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ
أو أﻳﺔ رﺳــﻮم ﻳﻔﺮﺿــﮭﺎ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻪ )أو ﻳﻌﺘﺰم اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ( ﻓﯿﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وإﺧﻄﺎر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻓﻮراً ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮات؛ و

)ز(

ﻓﻮراً ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴــــﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻗﺪ
ﻳﻄﻠﺒﮭﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل.

 21.2ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﯿﻞ أو ﺗﺠﺎه أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة أو ﺿﺮر ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ أو ﻳﺘﻜﺒﺪه ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ أو إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻷي
ﺳﺒﺐ ﻛﺎن؛ أو

)ب( اﺳــــﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻷي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو اﻻﺗﺼــــﺎل ﺑﻪ أو ﻷي ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺧﺎرﺟﻲ أو
اﻟﻤ ﻘﺪ ﻣﺔ ﻣﻦ ﻗ ﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ أو أي ﻣﺘﻌ ﮭﺪ ﺧﺎرﺟﻲ
اﻟ ﺨﺪ ﻣﺎت ُ
ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.
 21.3اﻟﻌﻤﯿﻞ:
)أ(

ﻋﻠﯿﻪ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪى إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ
وﻛﻞ ﻣﺘﻌﮭﺪ وأﻳﺔ طﻠﺒﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺼــﺪرھﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ أو
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أي ﻣﺘﻌ ﮭﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻌﻤ ﯿﻞ ﻓﯿ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ أي ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺞ ،ﺑ ﻤﺎ ﻓﻲ ذ ﻟﻚ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﻮل ﺧﻄﻮات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﺧﺮق ﻟﻸﻣﻦ؛ و
)ب( ُﻳﻘﺮ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻣﺴــﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻋﺪاد واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﺑﺸــــﻜﻞ دوري ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﺧﻮل واﺳــــﺘﺨﺪام ﻛﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﺳـــﻮب واﻻﺗﺼـــﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻـــﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﯿﻞ ،وﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ،وﻗﺮر ﺑﺄﻧﮭﺎ
ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﯿﻞ؛
)ج( ﻋﻠﯿﻪ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻻﺳــﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘﯿﺎﻟﻲ أو اﻟﻐﯿﺮ
ُﻣﺼﺮح ﺑﻪ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو دﺧﻮﻟﻪ؛
)د(

ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﯿﻞ أو ﻣﻮظﻔﯿﻪ ﺑﺄي ﺷــــﻲء ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻌﺮض أﻣﻦ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو أﻧﻈﻤﺔ أو أﻣﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ؛ و

)ھـ( ﻋﻠ ﯿﻪ إﺧ ﻄﺎر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻋ ﻨﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄي
دﺧﻮل ﻓﻌﻠﻲ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ دﺧﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﺼـــﺮح ﺑﻪ إﻟﻰ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺼـــﺮح ﺑﮭﺎ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺼـــﺮح ﺑﮭﺎ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ھﺬا اﻹﺧﻄﺎر ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﮭﺎﺗﻒ وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ُﻳﺘﺒﻊ ﺑﺈﺷــــﻌﺎر ﺧﻄﻲ ﺧﻼل
ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 6أﺧﺮى
22

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ

 1.22ﻻ ﻳﻜﻮن أي ﻣﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو أي ﻋ ﻀﻮ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻣ ﺴﺆوﻻ ً ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ أو أ ﺿﺮار أو دﻓﻊ أو طﻠﺒﺎت أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت أو ﻣ ﺼﺎرﻳﻒ
أو ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ أو ﻳﺘﻜﺒﺪھﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ )أو أي ﻣﻦ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ(
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أو اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺸﺮوط أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺨﻼف ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎرة
أو اﻟﻀــــﺮر أو اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ أو اﻟﻤﺼــــﺎرﻳﻒ أو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸــــﺄ
ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎ ﺷﺮة ﻟﻺھﻤﺎل اﻟﺠ ﺴﯿﻢ أو ﺳﻮء اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس
ﺑﻲ ﺳﻲ أو أي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ.
 22.2ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤــﺎدة  ،22.1ﻓﻲ أي ظﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ،ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ أو أي ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﺴﺆوﻻ ً ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﯿﻞ )أو أي
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ( ﻋﻦ:
)أ(

أﻳﺔ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل أو اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت؛ أو

)ب( ﺧﺴﺎرة أو ﺿﺮر ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﺗﺒﻌﻲ أو ﺧﺎص،
ﺳﻮاء ﺗﻢ إﺑﻼغ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو أي ﻋ ﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ وﻗﻮع ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎرة أم اﻟﻀﺮر أم ﻻ.
 22.3دون ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻤﻮاد  22.1و ،22.2ﻻ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﺴﺆوﻻ ً ﻋﻦ ،وﻳﺘﻨﺎزل
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿﺪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑـ:
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)أ(

أي ﺗﺼﺮف أو إﻏﻔﺎل أو ﺧﺴﺎرة أو ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﺪﻓﻊ
إﻟﻰ أي ﺷـــﺨﺺ آﺧﺮ أو ﺑﻨﻚ ُﻣﺮاﺳـــﻞ ،أو أي إﻳﻘﺎف أو ﺗﺼـــﺮف أو إﻏﻔﺎل أو
إﻋﺴﺎر أو إﻓﻼس أي ﺑﻨﻚ ُﻣﺮاﺳﻞ؛

)ب( أي ﺗﺄﺧﯿﺮ و/أو ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ إرﺳﺎل أﻳﺔ رﺳﺎﺋﻞ أو ﺧﻄﺎﺑﺎت أو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻳﺘﻢ
إرﺳـــﺎﻟﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو ﻛﻤﺮاﺳـــﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو
أﻳﺔ ﻗﻨﺎة اﺗﺼــﺎﻻت ،أو أي ﺗﺄﺧﯿﺮ أو اﻧﻘﻄﺎع أو ﺧﻄﺄ آﺧﺮ ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪ إرﺳــﺎل أو
وﻳﻘﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺄﻧﻪ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﺗﺴــﻠﯿﻢ أﻳﺔ ﻣﺮاﺳــﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أطﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ُ
ﻋﻦ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ إر ﺳﺎل اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪ ﺑﺄﻳﺔ
وﺳﯿﻠﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ؛
)ج( أي ﺗــﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ أداء أو إﺧﻔــﺎق ﻓﻲ أداء أي ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣــﺎﺗــﻪ ﺑﻤﻮﺟــﺐ ھــﺬه
اﻟ ﺸﺮوط ﺑ ﺴﺒﺐ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﺳﯿﻄﺮﺗﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤ ﺼﺮ ،إﺧﻔﺎق أو ﺧﻠﻞ أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺗ ﺼﺎﻻت ،واﺗ ﺼﺎﻻت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
وأﻧﻈﻤﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ أو
اﻟﺤﺮب أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻐﺰو أو اﻻﺿـــﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو اﻹﺿـــﺮاﺑﺎت أو
ﺣﺎﻻت اﻹﻏﻼق أو أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ أﺧﺮى أو ﻧﺰاﻋﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ )ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮظﻔﻲ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ( أو أي ﻗﺎﻧﻮن أو أﻣﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻲ )ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻪ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن أم ﻻ(؛
)د(

أي إﺧﻔﺎق ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ أو أي ﺗﺼــﺮف
آﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ أو ﺗﻘﺼـــﯿﺮ ﺑﺴـــﺒﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺔ أو
ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻠﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ أو ﺗﻔﺴــــﯿﺮ ﻷﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ أو
أﺟﻨﺒﯿﺔ؛

)ھـ( ﺷـــﻜﻞ وﻛﻔﺎﻳﺔ وﺻـــﺤﺔ وﺣﻘﯿﻘﺔ وﺻـــﻼﺣﯿﺔ أي ﺷـــﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ أو
اﻟﺘﻈﮭﯿﺮ )ﺑ ﻤﺎ ﻓﻲ ذ ﻟﻚ أي ﺷــــﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘ ﻘﺪﻳ ﻤﺎت واﻟﻄﻠ ﺒﺎت وإﻋ ﻄﺎء
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳــــﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ( إﻟﻰ إﺗﺶ إس
ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﺸــﻜﻞ ظﺎھﺮي ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺻــﻼﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو أي ﻣﺴــﺘﻔﯿﺪ( أو
اﻟﺘﺰوﻳﺮ أو اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻳﺔ ﻣﺴــــﺘﻨﺪات إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪو ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪات
ﻋﻠﻰ وﺟﮭﮭﺎ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل؛
)و(

ﻣﺼــــﺪر أو دﻗﺔ أو ﺻــــﺤﺔ أو ﺣﻘﯿﻘﺔ أو ﺗﺰوﻳﺮ أو أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻳﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو
ﻣﺴـــﺘﻨﺪات أو ﻛﺸـــﻮﻓﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ أو ﻣﺴـــﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو أي طﺮف
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،أو أﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات ذات ﺻﻠﺔ أو وﺻﻒ أو ﻛﻤﯿﺔ أو
وزن أو ﺟﻮدة أو ﺣﺎ ﻟﺔ أو ﺗﻌﺒ ﺌﺔ أو ﺗﺴــــﻠﯿﻢ أو ﻗﯿ ﻤﺔ أو وﺟﻮد اﻟﺒﻀـــــﺎﺋﻊ أو
اﻟﺨﺪﻣﺎت أو أداء آﺧﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت ،أو
ﻟﺤﺴــﻦ ﻧﯿﺔ أو ﺗﺼــﺮﻓﺎت أو إﻏﻔﺎﻻت أو ﻣﻼءة أو أداء أو وﺿــﻊ أي طﺮف ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﺮﺳﻞ أو اﻟﻨﺎﻗﻞ أو وﻛﯿﻞ اﻟﺸﺤﻦ أو اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﻪ أو
اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ؛

)ز(

أﻳﺔ أﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ؛ و
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)ح( ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﺸﻮرة ُﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ إﺗﺶ إس
ﺑﻲ ﺳﻲ ﺳﻮاء طﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﻮرة أم ﻻ.
 22.4ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳـــﺘﺨﺪام إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت طﺮف آﺧﺮ أو ﺑﻨﻚ ُﻣﺮاﺳـــﻞ أو
وﻛﯿﻞ أو اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻷﻏﺮاض إ ﺻﺪار اﻟ ﺴﻨﺪ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي أو إﺟﺮاء اﻟﺪﻓﻊ أو
ﺗﻨﺎول اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات أو ﻷي ﻏﺮض آﺧﺮ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟ ﺸﺮوط ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺤ ﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻳﻌﻄﯿﮭﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻷي طﺮف آﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن
اﺧﺘﯿﺎر ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ھﻮ اﺧﺘﯿﺎر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ .ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻻ
ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣ ﺴﺆوﻻ ً ﻋﻦ أي ﺗ ﺼﺮف أو ﺗﻘ ﺼﯿﺮ أو إﺧﻼل أو إﻳﻘﺎف أو
إﻓﻼس أو إﻋﺴﺎر ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ.
 22.5ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أي ﻣﺴـــﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ،
ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ إرﺷــﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ وﻟﯿﺴــﺖ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ أو ﻗﺎطﻌﺔ وﻻ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس
ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻣﺴــﺆوﻻ ً ﻋﻦ ،وﻳﺘﻨﺎزل اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿــﺪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ ،أي إﻏﻔﺎل أو إﺧﻔﺎق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
أﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺧﻼل أﻳﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ.
 22.6ﻋ ﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻋﻠﻰ ﺗ ﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸــــﻮرة ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘ ﻤﺎد
اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي أو أي ﺳﻨﺪ ﻻ ﻳ ﺼﺪره أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣ ﺴﺘﻨﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي أو اﻟ ﺴﻨﺪ أو ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮىُ ،ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي أو اﻟ ﺴﻨﺪ ﺗﻌﮭﺪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
اﻟﻤﺼﺪرة أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ؛
ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺔ ُ

)ب( ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺘ ﻨﺎول ﻗﻮا ﻋﺪ ﻏﺮ ﻓﺔ اﻟﺘ ﺠﺎرة ا ﻟﺪوﻟ ﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑ ﮭﺎ أو ﺗُﻐﻄﻲ أو
ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أو اﻟﺴﻨﺪ؛
اﻟﻤ ﺼﺪرة ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻨﻔﺲ
)ج( ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﮭﺔ ُ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدراً ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪي أو
اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك؛ و
)د(

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ طﻠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ؛

وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿــــﺪ إﺗﺶ إس
ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻋﻦ اﻟﺨﺴــــﺎﺋﺮ أو اﻷﺿــــﺮار أو اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ أو اﻟﺮﺳــــﻮم أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت أو
اﻹﺟﺮاءات أو اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي أو اﻟ ﺴﻨﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺧﻔﺎق إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﺪم
اﻟﻤﺸــﻮرة ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪي أو اﻟﺴــﻨﺪ ،أو اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ دﻓﻊ
ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي أو اﻟ ﺴﻨﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪي أو اﻟ ﺴﻨﺪ
اﻟﻤﺼـــﺪرة ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﺼـــﺎدر ﻋﻦ أي ﺑﻨﻚ ،أو اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﺤﺼـــﯿﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ ُ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أو اﻟﺴﻨﺪ.
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 22.7ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة أﻋﻼه ،ﻋﻨﺪ ﻧﺸــــﻮء أي اﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳـــﻲ أو أي ﻋﻀـــﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﯿﻞ )أو أي ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ( ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸﺮوط أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻓﺈن
ذ ﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام ﻻ ﻳﺘ ﺠﺎوز إﺟ ﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ و ﻗﺪره  1,000,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ أي
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺳﻨﻮي.
23

اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ

 23.1دون ﺗﻘﯿﯿﺪ أﻳﺔ ﺷــﺮوط أﺧﺮى ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ وإﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ أو أي ﻋﻀــﻮ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ،ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻔﻮﺿﺎً ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ(

ﻛﻤﺮاﺳــــﻠﻪ أو ُﻣﻌﯿﻨﻪ أو وﻛﯿﻠﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬه
ﺗﻌﯿﯿﻦ أي ﺷــــﺨﺺ آﺧﺮ ُ
اﻟﺸــــﺮوط واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ أي ﻣﻦ
ﺻﻼﺣﯿﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸﺮوط أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ؛

)ب( إﺑﻼغ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﻋﻮاﺋﺪ ﺑﯿﻊ؛ و
اﻟﻤﺴــــﺘﻠﻤﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ
)ج( ﻧﻘﻞ واﻹﻓﺼــــﺎح ﻋﻦ أي ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ ُ
وﻳﻔﺼﺤﻮن ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﻠﻚ(:
)اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن وﻳﻨﻘﻠﻮن ُ
) (1أي ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ؛
) (2أي ﻣﻦ ﻣﺴــﺆوﻟﯿﻪ أو ﻣﺴــﺆوﻟﯿﮭﻢ أو ﻣﺪراﺋﮭﻢ أو ﻣﻮظﻔﯿﮭﻢ أو ﺧﺒﺮاﺋﮭﻢ
اﻻﺳــــﺘﺸــــﺎرﻳﯿﻦ أو ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻــــﺔ ﺑﮭﻢ أو وﺳــــﻄﺎﺋﮭﻢ أو
ﻣﺪﻗﻘﯿﻘﮭﻢ أو ﺷــــﺮﻛﺎﺋﮭﻢ أو ﻣﻘﺎوﻟﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ أو ُﻣﺮاﺳــــﻠﯿﮭﻢ أو
ﻤﻌﯿﻨﯿﻦ أو وﻛﻼﺋﮭﻢ أو ﻣﻔﻮﺿــﯿﮭﻢ أو ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
وﻛﻼﺋﮭﻢ اﻟ ُ
ذﻟﻚ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ واﻟﻤﻨﺼﺎت( أو اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ؛
) (3أﻳﺔ ھﯿﺌﺎت؛
) (4أي ﺷــﺨﺺ ﻳﺘﺼــﺮف ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻤﺴــﺘﻔﯿﺪﻳﻦ
اﻟﻤﺮاﺳــــﻠﺔ واﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﻟﻠﺤﺴــــﺎب وﺑﻨﻮك اﻟﻮﺳــــﺎطﺔ واﻟﺒﻨﻮك ُ
ُ
اﻟﻮﻛﯿﻠﺔ أو ﻏﺮف اﻟﻤﻘﺎﺻــﺔ أو أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻــﺔ أو اﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ أو اﻷطﺮاف
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق أو وﻛﻼء اﻻﺳــﺘﺤﻮاذ أو ﻣﺴــﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ أو
اﻟﺘ ﺠﺎرة وأﺳــــﻮاق اﻷوراق اﻟ ﻤﺎﻟ ﯿﺔ واﻟﺸــــﺮ ﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﻤ ﯿﻞ
ﻣﺼـــﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺣﯿﺚ ﻳﺤﺘﻔﻆ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﺑﺘﻠﻚ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ(؛
) (5أي ﺷﺨﺺ أو ﻛﯿﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﺎ ﺳﺘﺤﻮاذ )أو ﻗﺪ ﻳ ﺴﺘﺤﻮذ( أي ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ
أو ﻳﺘﺤ ﻤﻞ )أو ﻗﺪ ﻳﺘﺤ ﻤﻞ( اﻟﻤ ﺨﺎطﺮ ﻓﻲ أو ﻓﯿ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄ ﻳﺔ ﺧﺪ ﻣﺔ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ؛
) (6أﻳﺔ ﻣﺆﺳــــﺴــــﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى أو وﻛﺎﻻت ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ أو ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺟﻌﯿﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ؛ و/أو
) (7أﻳﺔ ﺷــــﺨﺺ أو ﺟﮭﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻧﻘﻞ أو اﻟﺘﺼــــﺮف ﻓﻲ أو دﻣﺞ أو
ﺣﯿﺎزة أﻳﺔ أﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ،ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن
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ﻛﺎﻧﺖ ،وﻳ ﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﻳﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒ ﯿﺎ ﻧﺎت اﻟﺘﻲ ُﺗ ﻘﺪم ﻧﻔﺲ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟﺤ ﻤﺎ ﻳﺔ ا ﻟﺬي ُﺗ ﻘﺪ ﻣﻪ اﻟﻮﻻ ﻳﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛
اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ ﻷي ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ أو اﻹﺧﻄﺎر أو اﻟﻨﻘﻞ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ُ
أو اﻹﻓﺼﺎح ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
 23.2ﻻ ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻣﺴــﺆوﻻ ً ﻋﻦ ﺗﺼــﺮﻓﺎت أو إﻏﻔﺎﻻت أي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻊ أو اﺳـــﺘﺨﺪام أو اﻹﻓﺼـــﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ذﻟﻚ.
 23.3ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ
)ﻣ ﺜﻞ اﻟﻤﺨﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ( ،ﻳﺆ ﻛﺪ اﻟﻌﻤ ﯿﻞ ﺑﺄن ھﺆﻻء اﻷﺷــــ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻗﺪ
ﻓﻮﺿﻮا اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ )واﺳﺘﻼم أﻳﺔ إﺷﻌﺎرات ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﻢ(
وواﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ واﺳــــﺘﺨﺪاﻣﻪ وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ وﺗﻨﺎوﻟﻪ وﻧﻘﻠﻪ
وإﻓﺼــﺎﺣﻪ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸــﺨﺼــﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﮭﻢ وﺑﯿﺎﻧﺎت ﻟﻐﺮض ﻗﯿﺎم إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳــــﻲ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ أي إﺟﺮاء ﻣﻨﺼــــﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸــــﺮوط أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ أو ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ.
 23.4ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ
إرﺳـــﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ طﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻣﻠﺔ ودﻗﯿﻘﺔ وﻟﻦ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﺸـــﻮء أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺿــــﺪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸــــﮭﯿﺮ ،ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺨ ﺼﻮ ﺻﯿﺔ أو اﻟ ﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﯿﺔ أو ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو ﻟﻠﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﻘﻮق
وﻳﻘﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺼــــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ و/أو
ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ آﺧﺮ( وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻌﻤﯿﻞ ُ
اﻟﺘﺨﻠﻲ )ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء( ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺳﺎل إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
24

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت

وﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ،
 24.1ﺑﺨﻼف أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ُ
ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺳــﺤﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو رﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻪ اﻟﻤﻄﻠﻖ.
 24.2ﻳﻜﻮن أي ﺗﺨﻠﻲ أو إﻋﻔﺎء أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ أو ﻓﯿﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬه اﻟ ﺸﺮوط أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧﻄﻲ
)واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ(.
 24.3ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺬه اﻟﺸـــﺮوط ﻋﻦ طﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﯿﻪ
إﺷــﻌﺎر ﺧﻄﻲ ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼﺛﯿﻦ ) (30ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﺗﺨﻀــﻊ أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ.
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺷﻌﺎر ﻟﻠﺸﺮوط ُ
 24.4ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻣﻔﻮﺿــــﺎً ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات وإﺟﺮاء اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮه
ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎً ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أي إﺧﻼل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸﺮوط أو أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ.
 24.5ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ أي إﺧﻔﺎق أو ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳـــﺔ أي ﻣﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻪ أو ﺗﺪاﺑﯿﺮه اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸﺮوط أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
STT (QA)May20

36

ﻛﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أي ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ أو اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ أن أﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳــﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو
ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻷي ﺣﻖ أو ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ أﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﺧﺮى أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻷي ﺣﻖ أو
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﺧﺮ.
 24.6ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤ ﯿﻞ اﻟﺘ ﻨﺎزل ﻋﻦ أو ﻧ ﻘﻞ أي ﻣﻦ ﺣﻘﻮ ﻗﻪ أو اﻟﺘﺰا ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻤﻮ ﺟﺐ ھﺬه
اﻟﺸـــﺮوط أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أو ﻧﻘﻞ أو
إﻧﺸــــﺎء ﺿــــﻤﺎن ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬه اﻟﺸــــﺮوط أو
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ دون ﻗﯿﺪ أو إﺷﻌﺎر.
 24.7ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺎدة ) 20اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت( ،ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺟﯿﻪ أﻳﺔ إﺷــــﻌﺎرات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬه اﻟﺸـــﺮوط أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ
ﺑﺸــــﻜﻞ ﺧﻄﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث ﻋﻨﻮان ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ أﺑﻠﻎ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻪ .ﻳﺠﻮز
ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺗﻮﺟﯿﻪ إ ﺷﻌﺎر إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺷﺨ ﺼﯿﺎً أو ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﮭﺎﺗﻒ أو
اﻟﻔﺎﻛﺲ أو ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،أو إذا واﻓﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗ ﻨﺎة إﻟﻜﺘﺮوﻧ ﯿﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أ ﺣﺪث ﻋﻨﻮان أو رﻗﻢ أﺑﻠ ﻐﻪ اﻟﻌﻤ ﯿﻞ إﻟﻰ إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳــﻲ .ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﺷــﻌﺎر اﻟﻤﺮﺳــﻞ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻗﺪ ﺗﻢ اﺳــﺘﻼﻣﻪ ﺑﻌﺪ  7أﻳﺎم ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ إرﺳــﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،أو ﺑﻌﺪ  15ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إرﺳــﺎﻟﻪ ﺧﺎرج
اﻟﺪوﻟﺔ.
 24.8ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟ ﺸﺮوط ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻔ ﺼﻞ وﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وإذا
ﻛﺎن ﺣﻜﻢ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم أو أﺻــــﺒﺢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺑﺎطﻞ أو ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﻓﺈن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.
 24.9إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻳﺸـــﻤﻞ ﺷـــﺨﺼـــﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ،ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻣﺴـــﺆوﻟﯿﺎت ھﺆﻻء
اﻷﺷـــﺨﺎص ﺑﻤﻮﺟﺐ أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وھﺬه اﻟﺸـــﺮوط ﻣﺸـــﺘﺮﻛﺔ
وﻣﺠﺘﻤﻌﺔ.
 24.10ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟ ﺸﺮوط ﻣﺎ ﻳﻨ ﺸﺄ أﻳﺔ ﺷﺮاﻛﺔ أو ﻣ ﺸﺮوع ﻣ ﺸﺘﺮك أو ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﯿﻦ أﺻــﯿﻞ ووﻛﯿﻞ ﺑﯿﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ واﻟﻌﻤﯿﻞ أو إﻳﺠﺎد أو ﻧﺸــﻮء أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ
اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع.
 24.11إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺗﺴـــﻤﺢ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀـــﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﻳﺘﻨﺎزل اﻟﻌﻤﯿﻞ
ﺑﺸـــﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻋﻦ أي ﺣﻖ ﻟﻠﺤﺼـــﺎﻧﺔ اﻟﺴـــﯿﺎدﻳﺔ ﻣﻦ دﻋﻮى أو وﻻﻳﺔ
ﻗﻀـــﺎﺋﯿﺔ أو ﺣﻜﻢ ﻗﻀـــﺎﺋﻲ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﺻـــﺪور
اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻨﻔ ﯿﺬ أي ﺣﻜﻢ( ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻ ﻳﺔ اﻟﻘﻀـــــﺎﺋ ﯿﺔ اﻟ ﺤﺎﻛ ﻤﺔ أو ﻏﯿﺮه،
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤ ﺼﺎﻧﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ أو ﺑﺄﻳﺔ أ ﺻﻮل ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﺳــﻢ
ذﻟﻚ اﻷراﺿــﻲ أو اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼــﺮﻓﯿﺔ أو اﻷﺻــﻮل اﻷﺧﺮى ُ
اﻟﺒﻌ ﺜﺔ ا ﻟﺪﺑﻠﻮ ﻣﺎﺳــــ ﯿﺔ أو ﻏﯿﺮ ھﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺒ ﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻌﻤ ﯿﻞ أو
ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺧﺮى (.
 24.12ھﺬه اﻟﺸــﺮوط ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ وإﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ وﻛﻞ ﻋﻀــﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ وﻻ ُﻳﻘﺼـــﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي طﺮف ﺛﺎﻟﺚ آﺧﺮ أو أن
ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي طﺮف ﺛﺎﻟﺚ .ﻻ ﺗﺨﻀــﻊ أﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻓﻲ إﻧﮭﺎء أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺬه اﻟﺸﺮوط أو أي ﻋﻘﺪ ُﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﺟﺰءاً ﻣﻨﻪ،
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ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أي طﺮف ﺛﺎﻟﺚ آﺧﺮ.
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اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ

 25.1ﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:
)أ(

ﺗُﺤﻜﻢ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وھﺬه اﻟﺸﺮوط ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ؛ و

)ب( ﻳﻜﻮن ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﻻﻳﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺣ ﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ
أ ﻳﺔ ﻧﺰا ﻋﺎت ﻗﺪ ﺗﻨﺸــــﺄ ﻋﻦ ،أو ﻓﯿ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﮭﺬه اﻟ ﺨﺪ ﻣﺔ اﻟﺘ ﺠﺎر ﻳﺔ و ھﺬه
اﻟﺸــﺮوط أو ﺗﻔﺴــﯿﺮھﻤﺎ أو أﻳﺔ اﻟﺘﺰﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋﻨﮭﺎ أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﮭﻤﺎ.
 25.2إذا ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻛﯿﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﻹﻧﺬار ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ أو اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴــــﮭﯿﻼت ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻓﺈن ﺗﺒﻠﯿﻎ أي إﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ا ﺳﻤﻪ
وﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ أو اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴـــﮭﯿﻼت ھﺬه ُﻳﺸـــﻜﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﻹﻧﺬار إﻟﻰ
اﻟﻌﻤﯿﻞ.
 25.3إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ وﻛﯿﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﻹﻧﺬار ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳــﻲ ،ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﻓﻲ ﻏﻀــﻮن ﺧﻤﺴــﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ،ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ وﻛﯿﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﻹﻧﺬار
)ﺑﺸـــﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀـــﺎﺋﯿﺔ( ﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺸــــﺮوط واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ
ﺑﺈﺧﻄﺎر إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﻌﻨﻮان وﻛﯿﻞ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﻹﻧﺬار .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﯿﺎم
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ وﻛﯿﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﻹﻧﺬار ﻧﯿﺎ ﺑﺔ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﯿﻪ ،ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎً ،إﺧﻄﺎر اﻟﻌﻤﯿﻞ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ.
اﻟﻘﺴﻢ  – 7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔــﺎت واﻟﺘﻔﺴﯿـــﺮ
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اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ

 26.1ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﺮوط:
اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻌﻨﻲ طﻠﺐ أو ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﺳــــﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ
ﻟﻨﻔﺴــﻪ أو ﻟﻄﺮف آﺧﺮ( ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج طﻠﺐ ،أو طﺒﻘﺎً ﻟﺒﻨﻮد اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴــﮭﯿﻼت أو
ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤه ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
اﻟﺴــﻠﻄﺎت ﺗﺸــﻤﻞ أﻳﺔ ھﯿﺌﺔ ﻗﻀــﺎﺋﯿﺔ أو إدارﻳﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ أو ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳﺔ
ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ذاﺗﻲ( أو أﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ أو أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺮﻳﺒﯿﺔ أو أﻳﺔ ﺑﻮرﺻﺔ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ أو أﻳﺔ
ﺑﻮرﺻــﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو أي ﻣﺼــﺮف ﻣﺮﻛﺰي أو ھﯿﺌﺔ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أو أي ﻣﻦ وﻛﻼﺋﮭﻢ،
ذات وﻻﻳﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﯿﺔ )ﻣﺒﺎ ﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎ ﺷﺮة( ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻓﻲ أي وﻗﺖ.

اﻻﻋﺘﻤــﺎد اﻟﻈﮭﯿﺮ ﻳﻜﻮن ﻟــﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤــﺪد ﻟــﻪ ﻓﻲ اﻟﻤــﺎدة ) 3.14اﻻﻋﺘﻤــﺎدات
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ(.
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ﻳﻮم ﻋ ﻤﻞ ﻳﻌﻨﻲ ،ﻓﯿ ﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟ ﺨﺪ ﻣﺔ اﻟﺘ ﺠﺎر ﻳﺔ ،أي ﻳﻮم ﺗﻜﻮن ﻓ ﯿﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻔﺘﻮ ﺣﺔ
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) 10اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ(.
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﻌﻨﻲ أي طﻠﺐ ﻟﻠﺪﻓﻊ أو اﻟﻘﺒﻮل وأي دﻓﻊ أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴــــﺘﻨﺪات أو
ﺳــــﺤﺐ ﺗﻢ إﺟﺮاؤه ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴــــﺘﻔﯿﺪ أو اﻟﻌﻤﯿﻞ أو أي
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ.
اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪي ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺎوﻟﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﺣﯿﺚ ﻳﻘﻮم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﺳﻮا ًء ﻛﺒﻨﻚ ﺗﺤﻮﻳﻞ أو ﺑﻨﻚ ﺗﺤﺼﯿﻞ
أو ﺑﻨﻚ ﺗﻤﺜﯿﻞ.

إﺟﺮاءات اﻻﻣﺘ ﺜﺎل ﻳﻜﻮن ﻟ ﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤ ﺤﺪد ﻟ ﮭﺎ ﻓﻲ اﻟ ﻤﺎدة ) 19اﻻﻣﺘ ﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ
واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت(.
ﺷﺮوط اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮوط اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﻛﯿﺎن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ُ
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻳﻌﻨﻲ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ
ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ذي اﻟﺼــــﻠﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﺨﺘﺺ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )و ،ﺑﺪون أي ﻗﯿﺪ ،ﺣﺴـــﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ .ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ( .وإذا
ﻗﺎم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺷــﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ،ﻓﺈن اﻹﺷــﺎرة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸــﺮوط إﻟﻰ "اﻟﻌﻤﯿﻞ" ﺳــﺘﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
اﻟﺸﺨﺺ ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﻌﻨﻲ أﻳﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷــــﺨﺼــــﯿﺔ و/أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳــــﺮﻳﺔ و/أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺿــــﺮﻳﺒﯿﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﻨﺎزﻻت واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ( ﺳــــﻮاء ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ أو أي
ﺷﺨﺺ أو ﻛﯿﺎن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺮﻳﺒﯿﺔ(
ُﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،إﻟﻰ أي ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ أي وﻗﺖ:
)أ(

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﺠﺎه إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ أو أي ﻋﻀــﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳﻲ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وھﺬه اﻟﺸــﺮوط( اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻤﻠﺔ وﺑﺄﻳﺔ ﺻــﻔﺔ وﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﯿﺔ أو
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،ﻓﻌﻠﯿﺔ أو ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،أو ُﻣﺘﻜﺒﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد
أو ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ؛

)ب( اﻟ ﻔﺎ ﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗ ﻠﻚ اﻻﻟﺘﺰا ﻣﺎت )ﻗ ﺒﻞ وﺑ ﻌﺪ أي ط ﻠﺐ أو ﺣﻜﻢ( ﺣﺘﻰ اﻟ ﺘﺎرﻳﺦ ا ﻟﺬي
ﻳﺴــﺘﻠﻢ ﻓﯿﻪ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ أو أي ﻋﻀــﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ
ﺳــــﺘﺪﻓﻊ ﻟﻮﻻ وﺟﻮد ظﺮوف
اﻟﺪﻓﻊ ،ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ُ
ﻗﺪ ﺗُﻘﯿﺪ اﻟﺪﻓﻊ؛
)ج( أﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ وﻧﻔﻘﺎت ﻳﺘﻜﺒﺪھﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ أو أي ﻋﻀــﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ
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إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤ ﯿﻞ )وﻟﻜﻦ دون أن ﻳﻜﻮن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺗ ﺤﺖ أي اﻟﺘﺰام ﻟﻠﻘ ﯿﺎم
ﺑﺬ ﻟﻚ( ﻧﺘﯿ ﺠﺔ ﻹﺧ ﻔﺎق اﻟﻌﻤ ﯿﻞ ﻓﻲ إﺟﺮاء ذ ﻟﻚ ا ﻟﺪﻓﻊ ﻋ ﻨﺪ اﻻﺳــــﺘﺤ ﻘﺎق أو ﻋ ﻨﺪ
اﻟﻄﻠﺐ؛ و
)د(

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤ ﺼﺎرﻳﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮ ﺳﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺳﺎس اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
اﻟﺘﺎم( اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪھﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو أي ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳــــﻲ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم أو إﻧﻔﺎذ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وھﺬه
اﻟﺸﺮوط.

اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﺗﻌﻨﻲ أي اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪي أو ﺧﻄﺎب اﻋﺘﻤﺎد او أي ﺗﻌﮭﺪ ﻹﺻﺪار
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴـــﺘﻨﺪي أو ﺧﻄﺎب اﻋﺘﻤﺎد )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺗﻤﺪﻳﺪ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻨﻔﺲ
ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ(.
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﺗﻌﻨﻲ أﻳﺔ ﻛﻤﺒﯿﺎﻻت أو ﻛﻤﺒﯿﺎﻻت ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ أو ﺳﻨﺪات أذﻧﯿﺔ أو ﺷﯿﻜﺎت أو
ﺳــﻨﺪات ﻣﻠﻜﯿﺔ أو ﺷــﮭﺎدات أو ﻓﻮاﺗﯿﺮ أو ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﺴــﺘﻨﺪات اﻟﻨﻘﻞ أو ﺑﻮاﻟﯿﺺ ﺗﺄﻣﯿﻦ أو
ﻛﻔﺎﻻت اﻟﻤﺴــﺘﻮدﻋﺎت أو إﻳﺼــﺎﻻت اﻟﻤﺴــﺘﻮدﻋﺎت أو أﻳﺔ ﺳــﻨﺪات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑــﺎﻟﻤﻌــﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﺨﺼــــﻮﺻــــﮭــﺎ ُﻳﻘــﺪم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ اﻟﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) 20اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت(.
ﺳﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف ﻳﻌﻨﻲ ﺳــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف اﻟﻔﻮري ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ )أو إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪى
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻓﻮري ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ،أو أي ﺳﻌﺮ ﺻﺮف
ﻓﻮري آﺧﺮ ﻣﻨﺸــﻮر ﻳﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ( ﻟﺸــﺮاء اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﮭﺎ
ﺳــﺪاد اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ )ﺣﯿﺚ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر أي ﺳــﻌﺮ ﺻــﺮف ﻓﻮري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻈﺮوف(.
اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺷــــﺨﺺ آﺧﺮ )ﻏﯿﺮ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ( ﻳﻮﻓﺮ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ و/أو اﻟﻌﻤﯿﻞ.
اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺸــــﺮوط اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺗﻌﻨﻲ أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻳﺘﻢ إﺑﺮاﻣﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
وإﻣﺎ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ أو اﻟﻌﻤﯿﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺸــــﺮوط اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴــــﮭﯿﻼت ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺨﻄﺎب او اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺑﺮاﻣﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ وإﺗﺶ
إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ وﻓ ﻘﺎً ﻟ ﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ ﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺴﺘﮭﯿﻼت ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺼــــﻢ أو ﺗﺪاول أو ﺷــــﺮاء أو دﻓﻊ ﻣﺴــــﺒﻖ أو اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﻜﺮ أو ﺗﻈﮭﯿﺮ
ﻟﻠﻤﺴــﺘﻨﺪ )ﺳــﻮاء ﺗﻢ ﺳــﺤﺒﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــﺘﻨﺪي أو ﺗﺤﺼــﯿﻞ أم ﻻ( أو ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪي وﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴــــﯿﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ واﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ .وﻟﺘﺠﻨﺐ أي
ﺷﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
اﻟﺒﻀــــﺎﺋﻊ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺒﻀـــــﺎﺋﻊ أو اﻟﻤﻨﺘ ﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣ ﺤﻞ اﻟﻤ ﻌﺎﻣ ﻠﺔ اﻟﺘ ﺠﺎر ﻳﺔ واﻟﺘﻲ
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ﺑﺨﺼﻮﺻﮭﺎ ُﻳﻘﺪم إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀــﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀــﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﯿﺎن إﺗﺶ إس
اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو وﻻﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﺑﻲ ﺳﻲ ُ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻄﯿﺎً ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ وإﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪھﺎ ﻓﻲ ﺷــــﺮوط اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻀــــﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ )أو ،إذا ﻛﺎن
ﻳﻨﻄﺒﻖ ،ﻓﺮع ﻋﻀــــﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ( ُﻳ ﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ،
وﺧﻠﻔﺎﺋﻪ واﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ و ،ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﺴﯿﺎق ،ﻳﺸﻤﻞ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻢ
ﺗﻌﯿﯿﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )23.1أ( )اﻹﻓﺼــــﺎح واﻟﺴــــﺮﻳﺔ
واﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ(.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ﺗﻌﻨﻲ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ ھﻮﻟﺪﻳﻨﺠﺰ ﺑﯿﻪ إل ﺳــﻲ
وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
ﻤﺘﺰاﻳﺪة ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟ ُ
اﻹﺟ ﻤﺎﻟﻲ ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ،أو ﺗﻜﻠ ﻔﺔ إﺿـــــﺎﻓ ﯿﺔ أو ُﻣﺰ ﻳﺪة أو ﺗﺨﻔﯿﺾ أي ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺴـــﺘﺤﻖ وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸـــﺮوط أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ أو ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻗﯿﺎم
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺄداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸﺮوط أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻤﻌﻮض ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) 9اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ(.
اﻟﻄﺮف اﻟ ُ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻳﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) 20اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت(.
اﻟ ﺴﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ أي اﻋﺘﻤﺎد ﺿﻤﺎن أو طﻠﺐ ﺿﻤﺎن )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎد و ﺿﻤﺎن أو ﻗﺒﻮل
ﻣﺸﺘﺮك أو ﻗﺒﻮل ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪ( أو ﻛﻔﺎﻟﺔ أو ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ أو اﻋﺘﻤﺎد ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ،أو
اﻟﺘﺰام دﻓﻊ ﻣﺴــــﺘﻘﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺗﻤﺪﻳﺪ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻨﻔﺲ ذﻟﻚ
اﻟﺴﻨﺪ(.
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻳﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) 9اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ(.
اﻻﻋﺘ ﻤﺎد اﻟﻤﺴــــﺘ ﻨﺪي اﻟﺮﺋﯿﺴــــﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤ ﺤﺪد ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟ ﻤﺎدة 3.14
)اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ(.
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸـــﺨﺼـــﯿﺔ ﺗﻌﻨﻲ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄي ﻓﺮد واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ واﻻﺳﻢ/اﻷﺳﻤﺎء
وﻋﻨﻮان/ﻋ ﻨﺎوﻳﻦ اﻹ ﻗﺎ ﻣﺔ وﻣﻌﻠﻮ ﻣﺎت اﻻﺗﺼـــــﺎل واﻟﻌﻤﺮ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﯿﻼد وﻣ ﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد
واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﻨﻲ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )أ( ﻳﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ
أو اﻟﻌﻤﯿﻞ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻹرﺳﺎل أو اﺳﺘﻼم أﻳﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أو اﺗﺼﺎل أﺧﺮى
ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،و/أو )ب( ﻳﺘﻢ ا ﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو
أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أو إﺻﺪار أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،وﻳﺸﻤﻞ ﻣﻨﺼﺔ .HSBCnet
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ﺣﺪث ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻳﻌﻨﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:
)أ(

أي إﺳــــﺎءة ﺗﻤﺜﯿﻞ أو ﻏﺶ ﻣﺰﻋﻮم أو ﻓﻌﻠﻲ أو ﺗﺼــــﺮف ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻏﯿﺮ
ُﻣﺼﺮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ و/أو أي طﺮف آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛

)ب( أي ﻋﺪم ﺻــــﻼﺣ ﯿﺔ أو ﻋﺪم اﻣﺘ ﺜﺎل أو ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠ ﯿﺔ ﺗﻨﻔ ﯿﺬ ﻣﺰﻋﻮم أو ﻓﻌﻠﻲ
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪي أو اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀــــﻤﺎن أو اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪ/اﻟﻤﺴــــﺘﻨﺪات أو
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ(.
)ج( أي أﻣﺮ أو ﺣﻜﻢ ﻗﻀــﺎﺋﻲ أو ﻗﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺔ أو ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﻘﯿﺪ أي دﻓﻊ )ﺳــﻮاء
إﻟﻰ أو ﻣﻦ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ و/أو ﻻ ﻳﺘﻢ أداﺋﻪ ﻻﺣﻘﺎ(.
ﻤﺴﺎﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪي ُﻣﺴﺎﻧﺪ.
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي اﻟ ُ
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀﻤﺎن ﻳﻌﻨﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻀﻤﺎن )اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪي ُﻣﺴﺎﻧﺪ(.
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) 19اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت(.
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟ ﻀﻤﺎن ﺗﻌﻨﻲ أي ﻣ ﺴﺘﻨﺪ ُﻳﻨ ﺸﺄ ﺿﻤﺎن أو ﺷﺒﻪ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ ﺣﻘﻮق
و/أو أﺻــــﻮل اﻟﻌﻤ ﯿﻞ ﻟﺪﻋﻢ أ ﻳﺔ اﻟﺘﺰا ﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻌﻤ ﯿﻞ ﺗ ﺠﺎه أي ﻋﻀــــﻮ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.
ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻳﻌﻨﻲ ،إذا ﻛﺎن ﻣﻄﺒﻘﺎً ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﺳﺠﻞ ﺗﻌﺮﻓﺔ
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ )اﻟﺬي ﻳﺤﺪد رﺳـــﻮم وﻋﻤﻮﻻت وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﺟﻮر
إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ،ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣ ًﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ
و/أو ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﻪ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ(.
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أو ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
أو ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻣﻐﺔ أو أﻳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ أو رﺳﻮم ﺿﺮﻳﺒﯿﺔ أو رﺳﻮم أو ﺧﺼﻢ أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو ﺳﻌﺮ
أو رﺳﻮم واﺟﺒﺔ أو ﺿﺮﻳﺒﺔ إﻟﺰاﻣﯿﺔ أو ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻳﺘﻢ رﺳﻤﮭﺎ وﻓﺮﺿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻟﺔ
ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ،وأﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة أو ﻏﺮاﻣﺔ أو ﻣﺼــــﺎرﻳﻒ أو رﺳــــﻮم أو ﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ )ﻟﻜﻦ ﻻ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ(.
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ ﻀﺮﻳﺒﯿﺔ ﺗﻌﻨﻲ أي ﻣ ﺴﺘﻨﺪ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﻨﺎزﻻت واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت
اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ( اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ،ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎ ﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎ ﺷﺮ ،ﺑﺎﻟﻮ ﺿﻊ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ واﻟﻮ ﺿﻊ
اﻟﻤﺘﺤﻜﻢ"" ،اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷ ﺳﺎ ﺳﻲ" أو اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﯿﺪ
اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻲ ﻷي ﻣﺎﻟﻚ" ،اﻟ ﺸﺨﺺ ُ
ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ.
ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮض أو ﺳــــﻠﻒ أو اﺋﺘﻤﺎن أو ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺘﺴــــﮭﯿﻼت
اﻟﻤ ﻘﺪ ﻣﺔ ﻣﻦ ﻗ ﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤ ﯿﻞ ﻓﯿ ﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤ ﻌﺎﻣ ﻠﺔ
اﻟ ﻤﺎﻟ ﯿﺔ ُ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ:
)أ(

إﺻــﺪار اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴــﺘﻨﺪي وإﺻــﺪار ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت إﻟﻰ أي ﺑﻨﻚ ُﻣﺮاﺳــﻞ أو ﺑﻨﻚ ُﻣﻌﯿﻦ أو
ﺑﻨﻚ ُﻣﻌﺰز ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي؛

اﻟﻤﻌﺰز )ﻋﻠﻰ أ ﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮم
اﻟﻤﻌﯿﻦ أو اﻟﺒﻨﻚ ُ
اﻟﻤﺮا ﺳﻞ أو اﻟﺒﻨﻚ ُ
)ب( اﻟﺘ ﺼﺮف ﻛﺎﻟﺒﻨﻚ ُ
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أو ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم( ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي؛
)ت( إ ﺻﺪار ﺳﻨﺪ و/أو إ ﺻﺪار ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت إﻟﻰ أي ﺑﻨﻚ ُﻣﺮا ﺳﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑــــــ ،وإ ﺻﺪار
ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ أو اﻋﺘﻤﺎد ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑـ ،اﻟﺴﻨﺪ؛
اﻟﻤﻌﺰز أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ؛
اﻟﻤﺮاﺳﻞ أو اﻟﺒﻨﻚ ُ
)ث( اﻟﺘﺼﺮف ﻛﺎﻟﺒﻨﻚ ُ
)ج( ﺗﻨﺎول اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أو اﻟﺴﻨﺪ أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ؛
)ح( اﻟﺘﺤﺼﯿﻼت اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ؛
)ز(

ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺗﻤﻮﻳﻞ؛

)د(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري؛

)ذ(

إ ﺻﺪار ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن أو ﺿﻤﺎن اﻟ ﺸﺤﻦ و/أو اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ أو ﺗﻈﮭﯿﺮ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ
أي ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻨﻘﻞ؛

)ر(

اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات؛

)ز( ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أو اﻟﺴﻨﺪ ) ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ و اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ(؛ أو
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ،
)س( أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ أو ﻣﻨﺘﺞ آﺧﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ُ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ،ﻋﻨﺪ طﻠﺐ ،أو ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﯿﻞ.
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻌﻨﻲ أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﯿﻊ أو ﺷﺮاء ﺑ ﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ/إﻟﻰ طﺮف ﺛﺎﻟﺚ ،وﺗﺸﻤﻞ أي ﻋﻘﺪ/ﻋﻘﻮد ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.

ﻣﺴــــﺘﻨﺪات اﻟﻨﻘﻞ ﻳﻜﻮن ﻟ ﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤ ﺤﺪد ﻟ ﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) 8طﻠﺒﺎت اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺤﻦ وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن(.
اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﯿﺔ.
 26.2ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﮭﺮ ﻧﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،أﻳﺔ إﺷﺎرة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﺮوط إﻟﻰ:
)أ(

أي طﻠﺐ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ )وأﻳﺔ إﺷــــﺎرة ﻓﻲ أي طﻠﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ(
ﻳﺸــﻤﻞ )ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ( اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻧﺸــﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ وإﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳــــﻲ ﺑﻘﺒﻮل إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ أو إﺟﺮاء
ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛

)ب( اﻟﻌﻤﯿﻞ أو إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻳﺸــﻤﻞ ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ اﻟﻤﺴــﻤﻮح ﻟﮭﻢ ﻓﯿﻤﺎ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ و/أو اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺸــــﺮوط أو اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أو اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت أو ﺷﺮوط اﻟﺪوﻟﺔ؛
)ج( ﻳﺸﻤﻞ أو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺸﻤﻞ أو ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ "ﺑﺪون ﺣﺪود"؛
)د(

اﺗﺨﺎذ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻟﻘﺮار أو ﻹﺟﺮاء ﻳﻌﻨﻲ أن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻳﻘﻮم
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ﺑﻌﻤﻞ أو ﺑﺎﺗﺨﺎذ ،وﻳﻜﻮن ﻣﺴﻤﻮﺣﺎً ﻟﻪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑـ أو اﺗﺨﺎذ ،ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار أو اﻹﺟﺮاء
ﺣﺴــﺐ اﺳــﺘﻨﺴــﺎﺑﻪ أو رأﻳﻪ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺪون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ،أو اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ،اﻟﻌﻤﯿﻞ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ؛
)ھـ( أي ﺗﻔﻮﻳﺾ أو ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،أو ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻳﻌﻨﻲ أن ذﻟﻚ
اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ أو اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ؛
)و(

ﺷــﺨﺺ ﻳﺸــﻤﻞ أي ﻓﺮد أو ﻣﻜﺘﺐ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳــﺴــﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﺔ أو
وﻻﻳﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ وﻻﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ أو أﻣﺎﻧﺔ أو ﺷــــﺮﻛﺔ ُﻣﺪﻣﺠﺔ أو اﺗﺤﺎد أو
ﺷﺮاﻛﺔ أو ﻛﯿﺎن آﺧﺮ )ﺳﻮاء ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أم ﻻ(؛

)ز(

ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻌﻨﻲ أﻳﺔ ﻻﺋﺤﺔ أو ﻗﺎﻋﺪة أو إرﺷﺎد أو طﻠﺐ أو ﺗﻮﺟﯿﻪ رﺳﻤﻲ )ﺳﻮاء
ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن أم ﻻ( ﻣﻦ أﻳﺔ ھﯿﺌﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ أو داﺋﺮة ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
دوﻟﯿﺔ أو ﻋﻠﯿﺎ ﻣﺘﺨﻄﯿﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،أو ﻣﻦ أﻳﺔ ھﯿﺌﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
أو ذات ﺗﻨﻈﯿﻢ ذاﺗﻲ أو أﺧﺮى؛

)ح( ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﺗﺸﻤﻞ ﺷﺮوط اﻟﺪوﻟﺔ؛
)ط( ھﺬه اﻟﺸــﺮوط أو أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أو ﺳــﻨﺪ آﺧﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻟﮭﺬه اﻟﺸــﺮوط أو،
ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أو ﺳــﻨﺪ آﺧﺮ ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ و/أو
ﺗﻜﻤﻠﺘﻪ و/أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ؛
)ي( ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻔﺮد اﻟﺠﻤﻊ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﯿﺢ؛ و
)ك( ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻤﻮاد ھﻲ ﻟﺴﮭﻮﻟﺔ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻘﻂ.
ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺸـــﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﺳـــﺘﻤﺎرة طﻠﺐ ،ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀـــﺎً
إﺿـــﺎﻓﺔ ھﺬه اﻟﺸـــﺮوط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳـــﻲ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴـــﮭﯿﻼت أو أي
ﻣﺴﺘﻨﺪ أو اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أﺧﺮى.
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ﺷﺮوط اﻟﺪوﻟﺔ
ﻗﻄﺮ
 -1اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
ﺷــﺮوط اﻟﺪوﻟﺔ ھﺬه ُﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸــﺮوط اﻟﻘﯿﺎﺳــﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺨﺼــﯿﻢ
)"اﻟﺸﺮوط"( واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻠﮭﺎ و/أو ﻗﺪ ﻳﻘﺒﻠﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ،وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻨﮭﺎ.
إن أﻳﺔ ﻣﺼــﻄﻠﺤﺎت ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸــﺮوط  ،أو ﺗﻢ ﺗﻔﺴــﯿﺮھﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺸــﺮوط ،ﻳﻜﻮن
ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ا ﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺪوﻟﺔ ھﺬه )ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﮭﺎ ﺑﺨﻼف
ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺪوﻟﺔ ھﺬه(.
ﺗ ﺴﺮي ﺷﺮوط اﻟﺪوﻟﺔ ھﺬه ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻛﯿﺎن إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮداً ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.

ﻣﻜﻤﻠﺔ
 -2أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط إﺿﺎﻓﯿﺔُ /
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺬف اﻟﻔﻘﺮة  4-9ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ واﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
"ﻳﺠﻮز ﻹﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ،ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﺑﺪون إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ ،اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻊ أي ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ،أو اﻻﻗﺘﻄﺎع
ﻣﻦ أ ﻳﺔ ﻋﻮا ﺋﺪ ُﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑ ﮭﺎ أو ُﻣﺴــــﺘﻠ ﻤﺔ ﻣﻦ ﻗ ﺒﻞ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــــﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن
ﻣﺴــــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ،أي ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺴــــﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﻪ طﺎﻟ ﻤﺎ أن ھﺬا
اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻦ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ".
ﺻــﺪر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳــﻲ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ اﻟﻤﺤﺪود ﻓﺮع ﻗﻄﺮ ،ص .ب . 57
اﻟﺪوﺣﺔ –ﻗﻄﺮ ،ﻳﺨﻀﻊ
ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺑﻨﻚ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﻤﺤﺪود  2020ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق
ﻣﺤﻔﻮظﺔ .ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻨﺴﺎخ أي ©
ﺟﺰء ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﻓﻲ أي ﺟﮭﺎز ﻟﺨﺰن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو
ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ،ﻓﻲ أي ﺷﻜﻞ أو وﺳﯿﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ،
ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ،اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ،أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ،دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن
ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﻤﺤﺪود.
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