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إفصاحات الحساب  - سلطنة عمان 

إفصاحات الحساب  - سلطنة عمان 
یرد أدناه اإلفصاحات التي تكمل مستندات العالقة المنطبقة والمبرمة بین البنك والعمیل. تعتبر 

الوثیقة ھذه وثیقة داعمة ویجب قراءتھا مع شروط سلطنة عمان وجمیع مستندات العالقة األخرى. 
یجوز تحدیث ھذه اإلفصاحات من وقت آلخر، وستتوفر أحدث نسخة على: 

  https://www.business.hsbc.co.om/en-gb/om/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.co.om/en-gb/om/generic/contact-us 

2 الرسوم والمصروفات 
 الرسوم والمصروفات القیاسیة للبنك متاحة على: 

 https://www.business.hsbc.co.om/en-gb 

3 معدالت الفائدة القیاسیة 
 أسعار الفائدة القیاسیة للبنك متاحة على: 

https://www.business.hsbc.co.om/en-gb/om/generic/standard- 
  credit-interest-rates

4 الشیكات 
4.1 یجب أن یكون العمیل على علم بأحكام المادة 356 من قانون الجزاء العماني 

(الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 7/2018) والتي تنص على أنھ یعاقب 
بالسجن مدة ال تقل عن شھر وال تزید على سنتین وبغرامة ال تقل عن (100) لایر 

عماني وال تزید على (500) لایر عماني كل من ارتكب أحد األفعال اآلتیة: 

 (أ)     أعطى شیكاً قابالً للصرف ال یقابلھ رصید قائم، أو كان الرصید أقل من قیمة 
الشیك، أو كان الحساب مغلقاً؛ 

 (ب)   سحب كل المقابل أو بعضھ بعد إعطاء الشیك بحیث ال یفي الباقي بقیمتھ؛ 

 (ج)    أمر المسحوب علیھ بعدم صرف الشیك؛ 

 (د)     حّرر الشیك أو وقع علیھ بصورة تمنع صرفھ؛ 

 (ھـ)   ّظھر لغیره أو سلمھ شیكا مستحق الدفع لحاملھ وھو یعلم أنھ لیس لھ مقابل یفي 
بكامل قیمتھ أو أنھ غیر قابل للصرف. 

4.2 في جمیع األحوال، فإن المحكمة تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بإلزام المحكوم 
علیھ في الجریمة بدفع قیمة الشیك والمصروفات التي تحملھا المستفید. 

4.3 تنص المادة 357 من قانون الجزاء العماني على أنھ یعاقب مدة ال تقل عن شھر وال 
تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن (500) لایر عماني وال تزید على (1000) لایر 
عماني أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من تسلم شیكا أو حمل الغیر على تسلمھ وھو 

یعلم أنھ لیس لھ مقابل یفي بكامل قیمتھ أو غیر قابل للصرف. 

5 نظام تأمین الودائع المصرفیة 
 یجب أن یكون العمیل على علم بنظام تأمین الودائع المصرفیة (الذي ینظمھ المرسوم 
السلطاني السامي رقم 9/95) والذي یوفر للعمالء غطاء تأمیني على الودائع بحد ال 

یتجاوز حالیاً 20,000 لایر عماني. وتكون الودائع مؤھلة للحصول على تعویض إذا 
كانت ودائع ادخار وحسابات جاریة وودائع مؤقتة وودائع ألجل وودائع الحكومة 

وودائع خاصة بصنادیق االئتمان وصنادیق المعاشات وأي ودائع أخرى یحددھا البنك
المركزي العماني من وقت آلخر.   

6 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.

7 سیاسة استخدام الحساب 
7.1  وفقاً لتعلیمات الجھة التنظیمیة في الدولة، نحن ملزمون بإبالغك بأن جمیع حساباتك 
التي ال یجرى علیھا أي معامالت خصم فعلیة لمدة 12 شھراً، وفیما یتعلق بالحسابات
التي ال نستطیع أن نتصل بك بشأنھا نظراً ألن تفاصیل االتصال التي نحتفظ بھا في 
عنك لم تعد منطبقة (وال یكون لدى البنك معرفة أخرى بمكان وجود العمیل)، سیتم 

اعتبارھا حسابات خاملة ویجوز حظرھا (بعد عام واحد لجمیع الحسابات)، عند 
االقتضاء.  

7.2  قد یصبح الحساب خامالً حتى لو كان لدینا حسابات نشطة أخرى باسمك (أو على 
نفس العنوان القانوني). في حالة الحساب الخامل، یحق لنا التعامل مع الحساب على 

النحو الذي تحدده الجھة التنظیمیة في الدولة ووفقاً لسیاستنا.  

7.3 سیتم اعتبار الحسابات التي تظل غیر نشطة لمدة 24 شھراً على أنھا غیر مطالب بھا 
ویحق للبنك إغالق ھذه الحسابات بعد تزویدك بفترة إشعار مدتھا 60 یوماً.  

8 االتصال بنا 
 •    یرجى بزیارة أحد فروعنا و/أو وحدة خدمة العمالء لدینا و/أو مقابلة مدیر 

العالقات الخاص بك. 

 •    راسلنا على بنك اتش اس بي سي عمان ش.م.ع.ع. وحدة خدمة العمالء 
(الخدمات المصرفیة للشركات)، صندوق برید 1727، الرمز البریدي 111، 

سیب، سلطنة عمان. 

 •    اتصل بمدیر العالقات الخاص بك. 

 •    تفضل بزیارتنا على موقعنا اإللكتروني:  
 . www.hsbc.com.om

9 اإلفصاح التنظیمي 
 بنك اتش اس بي سي عمان ش.م.ع.ع. ھو بنك منظم من قبل البنك المركزي العماني 

وھیئة السوق المالیة، عمان. رقم السجل التجاري: 1080849، رقم البطاقة 
الضریبیة: 8089567، تأسس في سلطنة عمان. 

.


