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یرد أدناه اإلفصاحات التي تكمل مستندات العالقة المنطبقة والمبرمة بین البنك والعمیل. تعتبر 
الوثیقة ھذه وثیقة داعمة ویجب قراءتھا مع شروط دولة قطر وجمیع مستندات العالقة 
األخرى. یجوز تحدیث ھذه اإلفصاحات من وقت آلخر، وستتوفر أحدث نسخة على: 

.https://www.business.hsbc.com.qa/en-gb/qa/generic/download-centre  

1 كیفیة تقدیم الشكاوى 
1.1 عند تقدیم إشعار من العمیل بأن البنك لم یقدم مستوى الخدمة الذي یتوقعھ العمیل 

أو أن العمیل یعتقد بوجود خطأً فیما یتعلق بأي حساب، یقوم البنك بالتحقیق في 
األمور المثارة في ذلك اإلشعار المرسل من العمیل، وعند االقتضاء، اتخاذ 

الخطوات الالزمة لحل ھذه المشكالت ومنع تكرارھا. 
1.2 یجب توجیھ أي إشعار مشار إلیھ في البند أعاله إلى مدیر العالقات بالبنك في 

المقام األول. إذا لم یرتض العمیل بالرد الذي تلقاه، یجوز للعمیل إرسال شكوى 
إلى البنك عبر قسم الشكاوى والمالحظات على الموقع اإللكتروني للبنك على:  
https://www.business.hsbc.com.qa/en-gb/qa/generic/contact-

.us

2 الرسوم والمصروفات 
 الرسوم والمصروفات القیاسیة للبنك متاحة على: 

.https://www.business.hsbc.com.qa/en-gb  

3 معدالت الفائدة القیاسیة 
 أسعار الفائدة القیاسیة للبنك متاحة على: 

https://www.business.hsbc.com.qa/en-gb/qa/generic/
standard-credit-interest-rates

4 كشوف الحساب 
 یقدم البنك كشوف حساب توضح المدفوعات من وإلى كل حساب من خالل 
القنوات اإللكترونیة، أو إلى العنوان الموجود لدینا في سجالتنا عنك. تتحمل 

المسؤولیة عن تحدیث تفاصیل االتصال الخاصة بك لضمان أنك تتلقى الكشوف 
منا.

5 إشعار الخصوصیة 
 إشعار الخصوصیة لعمالء الشركات في قطر )وتعدیالتھ من وقت 

آلخر( متاح  :على
https://www.business.hsbc.com.qa/en-gb/qa/generic/privacy- 

and-security

6 سیاسة استخدام الحساب 
 بالنسبة أليٍ من حسابات العمیل التي ال تنطوي على معامالت مدینة أو دائنة 

فعلیة لفترات زمنیة معینة (سنة واحدة للحسابات الجاریة، وخمس سنوات 
لحسابات الودائع ألجل والحسابات تحت الطلب)، وفیما یتعلق بالحسابات التي ال

یستطیع البنك االتصال بالعمیل بشأنھا نظراً ألن تفاصیل االتصال التي یحتفظ 
بھا البنك في سجالت العمیل لم تعد منطبقة (وال یكون لدى البنك معرفة أخرى 

بمكان وجود العمیل)، سیتم اعتبارھا حسابات خاملة وسیتم وضعھا تحت 
إشراف مصرف قطر المركزي.

7 الشیكات 
 (أ)   یجوز للعمیل إیقاف الشیك أو سحب موافقة العمیل على الشیك قید 

المعالجة، شریطة أن: 

       (1)  یظل الشیك دون تقدیم؛ 

       (2) فق العمیل بطلب العمیل إلیقاف الشیك ببالغ من الشرطة یؤكد إما 
فقدان الشیك أو سرقتھ؛ و 

       (3) انقضاء یوم عمل واحد على األقل قبل تقدیم الشیك إلى البنك من خالل 
نظام المقاصة الخاص بالبنك. 

(ب) یجب أن یكون العمیل على علم بأحكام المادة 357 من قانون العقوبات 
القطري (رقم 11 لسنة 2004) ، كل من ارتكب بسوء نیة أحد األفعال 

التالیة: 

  (1) أعطى شیكاً ال یقابلھ رصید قائم في الحساب الجاري المقابل یفي

بكامل قیمتھ. 

     (2)   حب كل المقابل أو بعضھ بعد إعطاء الشیك بحیث ال یفي الباقي بقیمتھ 
عند تقدیمھ للدفع. 

     (3)   أمر البنك المسحوب علیھ الشیك بعدم صرفھ. 

     (4)   تعمد تحریر الشیك أو التوقیع علیھ بصورة تمنع صرفھ. 

ھ شیكاً مستحق الدفع لحاملھ، وھو یعلم أنھ لیس لھ مقابل في   ظّھر لغیره أو سلمَّ
الحساب الجاري یفي بكامل قیمتھ أو أنھ غیر قابل للصرف.  

 (ج)  إذا حرر العمیل شیكا على الحسابات لیس لھ مقابل یفي بكامل قیمتھ عند 
تقدیمھ، یلتزم البنك بالقیام بواحد أو أكثر من اإلجراءات التالیة: 

     (1)   رفض إصدار أي دفاتر شیكات أخرى إلى العمیل؛ 

     (2)   إلزام العمیل بإرجاع الشیكات غیر المستخدمة؛ 

     (3)   فرض غرامات تدریجیة عند استالم المزید الشیكات المرتجعة و/أو 

     (4)   إغالق حساب العمیل. 

 یلتزم البنك بإبالغ تفاصیل الشیكات المرتجعة إلى مصرف قطر المركزي.

8 اإلفصاح التنظیمي 
 بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود (فرع قطر)، صندوق برید 57، 
الدوحة، قطر، ھو بنك منظم من قبل مصرف قطر المركزي ویخضع للتنظیم 

الرئیسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالیة.
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