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 معلومات عامة.1

1. General

 ما هي هذه الأحكام العامة ومتى تطبق؟1-1

1.1 What are these General Terms and when do they apply?
These terms are general terms that govern your personal banking relationship with
us. Where you see references to “General Terms” throughout these terms, we are
referring to these terms.

 عندما تتم الإ�شارة �إلى "الأحكام.هذه الأحكام هي �أحكام عامة تنظم عالقتك البنكية ال�شخ�صية كعميل معنا
 هذه الأحكام العامة تطبق خالل فرتة عالقتك البنكية. ف�إننا ن�شري �إلى هذه الأحكام،العامة" يف هذا امل�ستند
.معنا

These General Terms apply throughout your banking relationship with us. They apply
to your relationship with us generally and also contain specific terms applicable to
your Account and its operation in Qatar.

هذه الأحكام العامة تطبق على عالقتك معنا ب�شكل عام كما �أنها حتتوي على �أحكام حمددة تطبق على ح�سابك
.وعلى عمليات ذلك احل�ساب يف قطر
 لذلك ف�إنه من،هذه الأحكام العامة هي اتفاقيتك معنا و�سوف تطبق خالل فرتة عالقتك البنكية معنا
ال�رضوري �أن تقوم بقراءة هذه الأحكام العامة ب�أكملها و�أن تت�أكد ب�أنك قد ا�ستوعبتها متام ًا قبل �أن توقع على
. ف�إنها �سوف ت�شكل اتفاق قانوين ملزم بيننا، حيث �أنه مبوافقتك على هذه الأحكام العامة.ا�ستمارة الطلب

These General Terms are your agreement with us and will apply throughout your
banking relationship with us, so it is really important that you read them in their
entirety and ensure you understand them before you sign our application form.
When you agree to them, they will create a legally binding agreement between you
and us.

 كيف �أ�ستعمل هذه الأحكام العامة؟2-1

 هذه الأ�سئلة.لقد قمنا ب�إ�ضافة �أ�سئلة لهذه الأحكام العامة مل�ساعدتك على �إيجاد الق�سم ال�صحيح ذو العالقة
.جزء من هذه الأحكام العامة
ً لي�ست

1.2 How do I use these General Terms?
We have added questions into these General Terms to help you find the right
section. The questions are not part of the General Terms.

كما �أننا قد �أ�ضفنا ق�سم لقائمة امل�صطلحات لكي ت�ساعدك على فهم وا�ستيعاب بع�ض امل�صطلحات امل�ستخدمة
 كما �أنه عند وجود �أي كلمة �أو م�صطلح تبد�أ بحرف كبري (على �سبيل املثال.يف الأحكام العامة هذه
") عندها ت�ستطيع ا�ستعمال ق�سم قائمة امل�صطلحات ومعرفة معنى هذه الكلماتStanding Instruction"
. �إن قائمة امل�صطلحات تعترب جزء ال يتجز�أ من هذه الأحكام العامة.�أو م�صطلحات

We have also added a Glossary section to help you understand some of the words
we use in these General Terms. Where you see words or phrases with capital
letters (for example “Standing Instruction”), then you can go to the Glossary section
and check what those words or phrases mean. The Glossary does form part of
these General Terms.

 هل هذه الأحكام هي الأحكام الوحيدة التي تطبق علي؟3-1

. ف�إن ذلك يعتمد على املنتج �أو اخلدمة التي ت�ستخدمها،لي�س بال�رضورة

1.3 Are these the only terms that apply to me?
Not necessarily. It depends on which of our products and services you use.

 ف�إننا قد نطلب منك �أن توقع على �أحكام �إ�ضافية منف�صلة خلدمات �أو،بالإ�ضافة �إلى هذه الأحكام العامة
 �إذا كان لديك قر�ض، على �سبيل املثال.)منتجات حمددة (على �سبيل املثال للقرو�ض �أو منتجات اال�ستثمار
 �سوف تكون خا�ضع لهذه الأحكام وال�رشوط، بالإ�ضافة �إلى هذه الأحكام العامة، ف�إنك،�شخ�صي يف قطر معنا
.)HSBC( العامة اتفاق قر�ض ال�شخ�صي لبنك ات�ش ا�س بي �سي

In addition to these General Terms, we may ask you to sign separate additional
terms for particular products or services (for example, for loans or investment
products). For example, if you hold a personal loan in Qatar with us, you will be
subject to our HSBC Personal Loan Agreement as well as these General Terms.

 ف�إنك �سوف تكون خا�ضع، ) يف قطرHSBC( �إذا كان لديك بطاقة ائتمانية �صادرة عن بنك ات�ش ا�س بي �سي
) واملطبقة يف قطر والتي هيHSBC( للأحكام وال�رشوط العامة للبطاقات االئتمانية لبنك ات�ش ا�س بي �سي
 ف�إنك �أي�ض ًا، هذا يعني ب�أنك مبجرد موافقتك على هذه الأحكام العامة.مدرجة �أي�ض ًا �ضمن هذه ال�رشوط العامة
 ولكن يجدر التنبيه �إلى �أن،توافق على الأحكام وال�رشوط العامة للبطاقات االئتمانية لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي
) ال تكون مطبقة عليك �إذاHSBC( هذه الأحكام وال�رشوط العامة للبطاقات االئتمانية لبنك ات�ش ا�س بي �سي
 �إن الأحكام وال�رشوط العامة للبطاقات االئتمانية لبنك ات�ش ا�س بي �سي.كنت ال متلك بطاقة ائتمانية معنا
. ) متوفرة على موقعنا الإلكرتوينHSBC(

If you have an HSBC Credit Card issued in Qatar, then you will be subject to the
HSBC Credit Card Terms and Conditions that apply in Qatar, which are incorporated
into these General Terms. This means that when you agree to these General Terms,
you are also agreeing to the HSBC Credit Card Terms and Conditions, but they only
become relevant to you when you have an HSBC Credit Card with us. The HSBC
Credit Card Terms and Conditions are available on our Website.
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Separate additional terms may also apply when you use some of our services, like Personal
Internet Banking and Mobile Banking. We will make you aware of these terms if they apply
to you and give you an opportunity to read them. When you use the service in question,
we will assume that you accept the terms applicable to that service. Sometimes we will
also ask you to give us your written acceptance or check an electronic checkbox to confirm
you agree to such terms.

قد تنطبق عليك �أحكام �إ�ضافية �أخرى عند ح�صولك على �أي من خدماتنا الأخرى مثل التعامالت ال�شخ�صية
 �سوف نقوم بعر�ض هذه الأحكام عليك يف.البنكية عرب االنرتنت والتعامالت البنكية عرب الهاتف اخللوي
 عند ا�ستخدامك وح�صولك على �أي من هذه.حال انطباقها عليك و�سوف يتم منحك الفر�صة املنا�سبة لقراءتها
 يف بع�ض احلاالت قد. ف�إننا نفرت�ض قبولك للأحكام املطبقة بخ�صو�ص اخلدمة املعينة،اخلدمات حمل النقا�ش
.نطلب منك منحنا موافقتك اخلطية �أو و�ضع �إ�شارة �إلى جانب مربع �إلكرتوين لت�أكيد موافقتك على هذه الأحكام

Unless otherwise specified in the other separate additional terms, these General Terms will
take precedence over any other terms in the event of a conflict or inconsistency between
terms.

 ف�إن هذه الأحكام العامة ت�سمو على �أي،ما مل يتم الن�ص على غري ذلك �رصاح ًة يف الأحكام الإ�ضافية املنف�صلة
.�أحكام �أخرى يف حال وجود �أي تعار�ض �أو اختالف فيما بينها

 متى يبد�أ تطبيق هذه الأحكام العامة؟4-1

1.4 From when do these General Terms apply?
These General Terms apply from 20 February 2015.

2015  فرباير20 يبد�أ تطبيق هذه الأحكام العامة من تاريخ
 ف�إن هذه الأحكام �سوف يبد�أ تطبيقها،2014  �سبتمرب1 يف حال قمت بتقدمي طلب لفتح احل�ساب قبل تاريخ
 و�سوف حتل حمل �أي �أحكام للتعامالت البنكية ال�شخ�صية مع بنك ات�ش ا�س2015  فرباير20 فقط من تاريخ
.ً والتي قد تكون قد وافقت عليها م�سبقا،) املطبقة يف قطر �أي ًا كان م�سمى هذه الأحكامHSBC( بي �سي

Even if you applied for your Account before 1 September 2014, these General Terms will
apply to you from 20 February 2015 and they replace any general personal banking terms
with HSBC that you may have agreed to in the past that are applicable in Qatar, whatever
those terms might have been called.

 ماذا يح�صل لو �أ�صبحت هذه الأحكام العامة �أو �أي جزء منها غري قابل للتنفيذ؟5-1

1.5 What happens if these General Terms, or a part of them, become unenforceable?
If all or any part of these General Terms becomes illegal, invalid or unenforceable in
any respect under the law of any jurisdiction, that shall not affect the legality, validity or
enforceability of such terms in any other jurisdictions or the remainder of these General
Terms in that jurisdiction.

لو �أ�صبحت هذه الأحكام العامة ب�أكملها �أو �أي جزء منها غري قانونية �أو باطلة �أو غري قابلة للتنفيذ يف �أي �أمر
 ف�إن ذلك ال ي�ؤثر يف قانونية �أو �صحة �أو قابلية تنفيذ وتطبيق هذه الأحكام،يتعلق بها مبوجب قانون �أي دولة
.العامة يف دولة �أخرى �أو يف قانونية �أو �صحة �أو قابلية تنفيذ وتطبيق بقية هذه ال�رشوط يف ذات الدولة

 كيف �أقوم ب�إظهار وت�أكيد موافقتي على هذه الأحكام العامة؟6-1

:�أنك تقر ب�أنك قد قر�أت وفهمت و�أنك توافق على هذه الأحكام العامة من خالل

1.6 How do I show that I agree to these General Terms?
You acknowledge that you have read, understood and agree to these General Terms by:
•

signing our application forms or using some other form of written acceptance (for
example, signing a letter of acceptance); or

•

accepting these General Terms online using an electronic checkbox on Personal
Internet Banking or using some other form of electronic communication of acceptance
(for example, by email).

We will also assume you have read, understood and agreed to changes to our terms,
including these General Terms, if we send you notice that they have changed and you
do not let us know within 30 days of that notice that you object to the changes or you
continue to use your Account (for more information on notice periods and methods, see
section 3). You agree that your non-objection or continued Account use constitutes your
acceptance of such changes.
You agree that any electronic method of acceptance shall constitute your acceptance of
our terms, and changes to our terms, as if you had accepted in writing and all relevant laws
and regulations applicable to acceptance of contracts via electronic methods will apply.
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التوقيع على ا�ستمارة الطلب �أو تقدمي �شكل �آخر من املوافقة اخلطية (على �سبيل املثال توقيع م�ستند
يت�ضمن املوافقة)؛ �أو

•

املوافقة على هذه الأحكام العامة عن طريق االنرتنت بو�ضع �إ�شارة �إلى جانب املربع الإلكرتوين عن
طريق التعامالت البنكية ال�شخ�صية عرب االنرتنت �أو �أي �شكل �آخر من التوا�صل الإلكرتوين لت�أكيد املوافقة
.)(على �سبيل املثال ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين

•

 مبا يف ذلك هذه،�إننا نفرت�ض �أي�ض ًا ب�أنك قد قر�أت وفهمت ووافقت على �أي تعديالت جنريها على �أحكامنا
 ويف حال قمنا ب�إر�سال ا�شعار يت�ضمن �إعالمك بهذه التعديالت ودون �أن تعلمنا ب�أي اعرتا�ض،الأحكام العامة
 يوم ًا من تاريخ ار�سال الإ�شعار ب�إجراء التعديالت �أو ا�ستمرارك يف ا�ستعمال30 على هذه التعديالت خالل
 بناء.) (للح�صول على معلومات ا�ضافية حول طرق الإ�شعار ومددها يرجى الرجوع �إلى الق�سم الثالث.ح�سابك
 ف�إنك توافق على اعتبار عدم اعرتا�ضك �أو ا�ستمرارك يف ا�ستعمال ح�سابك ميثل موافقة منك على،على ما تقدم
.هذه التعديالت
�إنك توافق على �أن �أي طريقة �إلكرتونية للتعبري عن موافقتك تعترب موافقة منك على �أحكامنا وموافقة على �أي
 كما �أن كافة القوانني والأنظمة ذات العالقة.ًتعديالت على هذه الأحكام كما لو �أنك قد قمت باملوافقة كتابيا
.ًالتي تنطبق على منح املوافقة على العقود بوا�سطة الطرق الإلكرتونية �سوف يتم تطبيقها عليك �أي�ضا

 ماذا لو مل �أ�ستطع فهم �أي من الأمور الواردة يف الأحكام العامة هذه؟7-1

1.7 What if I do not understand something in these General Terms?
If you do not understand the wording we have used in these General Terms, please
check the Glossary section.

 يرجى منك،يف حال عدم ا�ستطاعتك فهم �أي من الكلمات �أو امل�صطلحات امل�ستخدمة يف هذه الأحكام العامة
.الرجوع �إلى ق�سم امل�صطلحات

If you do not understand something else in these General Terms, you should contact
us in writing using the contact details in section 4 and we will try to clarify any
queries you may have. You should not sign our application form or agree to accept
these General Terms if you do not understand them.

 ف�إنه يتوجب عليك التوا�صل معنا كتابي ًا من،ويف حال مل ت�ستطع ا�ستيعاب �شيء �آخر يف هذه الأحكام العامة
 حيث �أننا �سوف نحاول تقدمي،) من هذه الأحكام العامة4( خالل طرق االت�صال املف�صلة الواردة يف الق�سم
 �إال �أنه جتدر اال�شارة ب�أنه عليك �أال تقوم بالتوقيع على ا�ستمارة الطلب �أو �أن.�أجوبة لأ�سئلتك وا�ستف�ساراتك
.توافق على هذه الأحكام العامة �إذا كنت ال ت�ستطيع ا�ستيعابها

1.8 Can I use my Account for business purposes?
Your Account is a personal banking account. You cannot use your Account for
business purposes. If we have reasonable grounds for suspecting that you are using
your Account for business purposes, we may close your Account.

 هل �أ�ستطيع ا�ستخدام ح�سابي البنكي لغايات الأعمال التجارية؟8-1

 �إذا برز.�إن ح�سابك البنكي هو ح�ساب بنكي �شخ�صي ولذلك ال ميكنك ا�ستخدام ح�سابك ال�شخ�صي لغايات جتارية
 ف�إنك توافق �أننا،لدينا �أي �سبب منطقي يدعونا لل�شك ب�أنك ت�ستخدم ح�سابك البنكي ال�شخ�صي لغايات جتارية
.قد نقوم ب�إغالق ح�سابك البنكي ال�شخ�صي

1.9 Can a third party operate my Account?
No one else apart from you, us and (if you have a Joint Account) any Joint Account
holder will have any rights under these General Terms to operate your Account.

 هل ي�ستطيع الغري �إدارة ح�سابي ال�شخ�صي؟9-1

ال ي�ستطيع الغري با�ستثنائك �شخ�صي ًا وبا�ستثنائنا نحن و�أي مالك حل�ساب م�شرتك (�إذا كان احل�ساب البنكي
.م�شرتك) مبوجب هذه الأحكام العامة القيام ب�إدارة ح�سابك ال�شخ�صي

If you want to authorise another person to operate your Account you must sign a
legally effective power of attorney in a form acceptable to us and signed before and
attested by the Qatar Ministry of Justice. You will be responsible for the actions
of that person when they operate your Account as if they were your own and you
should seek your own legal advice before authorising someone else to operate your
Account.

يف حال رغبت بتفوي�ض �شخ�ص �آخر ب�إدارة ح�سابك ال�شخ�صي ف�إنه يتوجب عليك �إ�صدار وتوقيع وكالة بذلك
بناء على ذلك �سوف تكون م�س�ؤو ًال عن كافة الأعمال التي يقوم
ً .وفق ًا لنموذج مقبول لدى وزارة العدل يف قطر
 ولذلك ف�إنه يتوجب عليك احل�صول على ر�أي قانوين من قبل،بها هذا ال�شخ�ص ب�إدارة ح�سابك كما لو كنت �أنت
.م�ست�شارك القانوين قبل قيامك بتفوي�ض �أي �شخ�ص ب�إدارة ح�سابك ال�شخ�صي

Please note that any attorney authorised by you to operate your Account will be
subject to the same Know Your Customer enquiries as we would ordinarily make for
you in your personal capacity. If we are not satisfied with the results of our enquiries
or if we do not think we have enough information in relation to your attorney, we
will not be obliged to act on that attorney’s instructions, even if they are lawfully
appointed by you as your representative.

يرجى العلم ب�أن �أي وكيل مفو�ض من قبلك لإدارة ح�سابك ال�شخ�صي �سوف يخ�ضع لذات متطلبات "اعرف
 �إذا مل تكن الإجابات واملعلومات كافية بالن�سبة �إلينا.عميلك" التي تطبق عادة على �أي عميل ب�صفته ال�شخ�صية
 ف�إننا لن،�أو �إذا كان باعتقادنا �أن املعلومات التي ح�صلنا عليها غري كافية فيما يتعلق بالوكيل املفو�ض عنك
.نكون ملزمني بتنفيذ تعليمات املفو�ض حتى و�إن كان مفو�ض ب�شكل قانوين من قبلك لإدارة ح�سابك ال�شخ�صي

If you decide to revoke a power of attorney, you must let us know in writing and
we will amend the mandate on your Account as soon as reasonably practicable.
We will not be liable for unauthorised transactions on your Account if you fail to
give us adequate (or any) written notice that a power of attorney has been revoked.
Sometimes if you revoke a power of attorney we may have to limit the services we
are able to provide in respect of your Account. If this happens, we will contact you
to let you know what, if any, changes we have effected.

بناء على ذلك بتعديل الوالية
ً  ف�إنه يتوجب عليك �إبالغنا بذلك خطي ًا و�سوف نقوم،يف حال قررت الغاء الوكالة
 لن نكون م�س�ؤولني قانوني ًا عن �أي عمليات غري م�رصح.ًالقانونية على ح�سابك فور متكننا من ذلك عمليا
بها على ح�سابك ال�شخ�صي يف حال �إخفاقك ب�إعالمنا من خالل �إ�شعار خطي (�أو �أي طريقة منا�سبة) ب�إلغائك
 ف�إننا قد نقوم بتحديد �أو تقييد اخلدمات التي نقدمها لك، ف�إنه عند �إلغاء وكالة ما، يف بع�ض احلاالت.للوكالة
 ف�إننا �سوف نقوم باالت�صال بك و�إعالمك ب�أي تغيريات قد تتم، يف حال ح�صول ذلك.على ح�سابك ال�شخ�صي
.على ح�سابك

Your Account cannot be used by a third party to make transactions on their behalf.
The monies in your Account should be personal to you. If we have reason to
believe that a third party has used your Account to make a transaction with your
authorisation then you agree we may close your Account. Please see section 6 for
further details about Account closure.

 كما �أن الأموال املوجودة يف،ال يجوز �أن يقوم �أي طرف ثالث با�ستخدام ح�سابك لإجراء عمليات حل�سابهم
 �إنك توافق �أننا قد نقوم ب�إغالق ح�سابك يف حال كان لدينا �أي �سبب.ح�سابك يجب �أن تكون ملك ًا �شخ�صي ًا لك
.لالعتقاد �أن طرف ثالث قد قام با�ستخدام ح�سابك ال�شخ�صي لتنفيذ عملية خا�صة به بناء على تفوي�ض منك
.) للمزيد من املعلومات حول �إغالق احل�ساب6( يرجى الإطالع على الق�سم
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 �أين ميكن �أن �أعرف ماهية الر�سوم وامل�صاريف املطبقة علي؟10-1

1.10 Where can I find out which fees and charges apply to me?
You can find out which fees and charges apply to you by checking our Tariff of
Charges, which can be found on our Website.

ميكنك معرفة الر�سوم وامل�صاريف املطبقة عليك عن طريق االطالع على جدول اخلدمات والتعرفات املوجود
.على موقعنا الإلكرتوين �أو بزيارة �إحدى فروعنا

The Tariff of Charges may change from time-to-time – please check our Website for
the latest fees and charges. For more details on changes to our fees and charges,
see section 2.

 لذلك يرجى االطالع على موقعنا االلكرتوين ملعرفة،�إن جدول اخلدمات والتعرفات قد يتغري من وقت لآخر
 للمزيد من املعلومات حول التعديالت على الر�سوم وامل�صاريف يرجى االطالع على.�أحدث الر�سوم وامل�صاريف
.)2( الق�سم

1.11 How old do I have to be to open an Account?
You must be 18 to open a Current or Savings Account. You must be 21 to borrow
money (for instance, if you would like a Credit Card).

 كم يتوجب �أن يكون عمري كي �أ�ستطيع فتح ح�ساب ؟11-1

) �سنة لكي21(  ويجب �أن يكون عمرك،) �سنة حتى ت�ستطيع فتح ح�ساب توفري18( يتوجب �أن يكون عمرك
.)ت�ستطيع فتح ح�ساب جاري �أو اقرتا�ض املال (على �سبيل املثال احل�صول على بطاقة ائتمانية

There may be specific age limits that apply to particular products (for example some
of our investment products). We will tell you if you are not eligible for a particular
product because of your age.

ُ�ص؟
َّ ماذا عن احل�سابات اخلا�صة بالق ر12-1

 �سوف تتم ادارتها من قبل والد القا�رص �أو ويل �أمر القا�رص18 �إن ح�سابات الأ�شخا�ص الذين هم حتت �سن
 من املمكن �أن يقوم الوالد �أو الويل بال�سماح للغري ب�إدارة. �سنة18 املعني قانون ًا حتى يبلغ القا�رص �سن
 كذلك يجوز للوالد الغاء هذه الوكالة ب�أي وقت عن.احل�ساب عن طريق تزويدنا �إ�شعار مكتوب ين�ص على ذلك
 لن نكون م�س�ؤولني عن �أي عمليات غري م�رصح بها على ح�سابك.طريق تزويدنا ب�إ�شعار خطي ين�ص على ذلك
.ال�شخ�صي يف حال �إخفاق الوالد �أو الويل ب�إعالمنا من خالل �إ�شعار خطي (�أو �أي طريقة منا�سبة) ب�إلغاء الوكالة

1.12 What about Accounts for minors?
Accounts for those under 18 will be operated by the minor’s father or legally appointed
guardian until the minor reaches 18. The father or guardian may allow others to operate
the Account by giving us notice of this in writing. The father or guardian may also
revoke this authority at any time by giving us notice in writing. We will not be liable
for unauthorised transactions on your Account if the father or guardian fails to give us
adequate (or any) written notice that the authority has been revoked.

 ف�إن ال�سحوبات النقدية قد تكون مقيدة �إلى �أن يقوم الوالد �أو الويل،اذا مت فتح احل�ساب من قبل والدة القا�رص
.بتزويدنا بت�أكيد خطي مبوافقتهم لوالدة القا�رص على �إدارة احل�ساب

If the Account is opened by the minor’s mother, withdrawals may be restricted until
such time as the father or legally appointed guardian provides written confirmation
of their permission for the mother to operate the Account.

 ف�إننا �سوف نقوم باتباع التوجيهات الواردة يف القوانني والأنظمة �سارية املفعول يف قطر ويف �أي،ب�شكل عام
.قرارات حمكمة عند �إدارة ح�سابات الق�رص

We will follow the guidance set down in applicable local Qatari law and regulation
and any Court orders when operating the Accounts of minors.

يرجى العلم ب�أن �أي ويل يدير ح�ساب قا�رص �سوف يكون خا�ضع لذات اال�ستف�سارات اخلا�صة مبعرفة العميل
 �إذا مل تكن الإجابات واملعلومات كافية بالن�سبة �إلينا �أو �إذا كان.كما يتم عادة لأي عميل ب�صفته ال�شخ�صية
 ف�إننا لن نكون ملزمني بتنفيذ،باعتقادنا �أن املعلومات التي ح�صلنا عليها غري كافية فيما يتعلق بالويل
) للمزيد من املعلومات حول6(  يرجى الإطالع على الق�سم.تعليمات الويل كما �أننا قد نقوم ب�إغالق احل�ساب
.�إغالق احل�ساب

Please note that any guardian operating a minor’s Account will be subject to the same
Know Your Customer enquiries as we would ordinarily make for an Account holder in
their personal capacity. If we are not satisfied with the results of our enquiries or if we
do not think we have enough information in relation to the guardian, we will not be
obliged to act on the guardian’s instructions and may even have to close the Account.
Please see section 6 for further details on Account closure.

 ماذا يحدث يف حال وفاتي؟13-1

1.13 What happens if I die?
In the event of your death, your heirs need to give us notice as soon as possible,
along with any documents necessary under applicable law. We will freeze your
Account (save for incoming funds) only upon receipt of your death certificate and
will await instructions from the Court about who is entitled to the funds.

يف حال وفاتك ف�إنه يتوجب على الورثة �إبالغنا يف �أ�رسع وقت ممكن وتزويدنا ب�أي م�ستند �رضوري وفق ًا
 �سوف نقوم بتجميد احل�ساب (با�ستثناء ورود دفعات مت�أتية) عند ا�ستالمنا ل�شهادة.لأحكام القانون املطبق
.وفاتك و�سوف ننتظر تعليمات من املحكمة تو�ضح لنا من هو �صاحب احلق با�ستالم الأموال
 ف�إننا �سوف نقوم بتجديده تلقائي ًا حلني ا�ستالمنا تعليمات من،�إذا كان لديك ح�ساب وديعة حمدد الأجل
.املحكمة

If you hold a Term Deposit Account, we will automatically renew this until we
receive instructions from the Court.
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. ف�إن �أحكام و�رشوط تلك املنتجات �سوف تطبق،�أما فيما يتعلق ب�أي منتجات �أخرى لك معنا

In relation to other products that you hold with us, the terms and conditions of that
product will apply.

�إننا لن نتحمل �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر قبل ا�ستالمنا ل�شهادة وفاتك �أو عن �أي خ�سائر قد تنتج ب�سبب
.جتميدنا حل�سابك

We will not be responsible for any losses before we are provided with your death
certificate or any losses that result from us freezing your Account.

يف حال قامت املحكمة ب�إ�صدار �أمر لنا بدفع �أموالك لها ف�إننا �سوف نقوم بتطبيق حقنا ب�إجراء املقا�صة (انظر
.) ملزيد من التفا�صيل) وبعدها �سوف نقوم بدفع الر�صيد املتبقي للمحكمة بعد ت�سديد ديونك11( الق�سم

If the Court directs us to pay credits held in your name into Court, we will apply our
right of set-off (see section 11 for more details) and pay the remaining balance into
Court after settling your debts.

 ماذا يحدث يف حال عدم قدرتي على ادارة ح�سابي لعدم �أهليتي؟14-1

1.14 What happens if I am unable to operate my Account due to my incapacity?
In the event of your incapacity, your legal guardian / representative / attorney who has
authority to operate your Account on your behalf needs to give us notice as soon as
possible, along with any documents necessary under applicable Law. We reserve the
right to await instructions from the Court before allowing further transactions on your
Account.

 الذي ميلك ال�سلطة لإدارة ح�سابك/ وكيلك/ ممثلك/ ف�إنه يتوجب على و�صيك القانوين،يف حال عدم �أهليتك
بالنيابة عنك تزويدنا ب�إ�شعار يف �أ�رسع وقت ممكن بالإ�ضافة لأي م�ستندات قانونية الزمة وفق ًا لأحكام
 �إننا نحتفظ بحقنا ب�إنتظار تعليمات من املحكمة لل�سماح بتنفيذ �أي عمليات �أخرى على.القوانني املطبقة
.احل�ساب
 �أو �أي خ�سائر قد تنتج من جتميدنا،�إننا لن نتحمل �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر تتحقق قبل تبليغنا بعدم �أهليتك
.حل�سابك حلني تبليغنا ب�أي تعليمات �أخرى من املحكمة

We will not be responsible for any losses before we are notified of your incapacity or
any losses that result from us freezing your Account pending further instructions from
the Court.

يرجى العلم ب�أن ممثلك �سوف يكون خا�ضع لذات اال�ستف�سارات ملعرفة العميل كما يتم عادة لأي عميل ب�صفته
 �إذا مل تكن الإجابات واملعلومات كافية بالن�سبة �إلينا �أو �إذا كان باعتقادنا �أن املعلومات التي.ال�شخ�صية
ح�صلنا عليها غري كافية فيما يتعلق مبمثلك ف�إننا لن نكون ملزمني بتنفيذ تعليمات ممثلك كما �إننا قد نقوم
.) للمزيد من املعلومات حول �إغالق احل�ساب6(  يرجى الإطالع على الق�سم.ب�إغالق احل�ساب

Please note that your representatives will be subject to the same Know Your
Customer enquiries as we would ordinarily make for an Account holder in their
personal capacity. If we are not satisfied with the results of our enquiries or if we
do not think we have enough information in relation to your representative, we will
not be obliged to act on their instructions and may even have to close the Account.
Please see section 6 for further details on Account closure.

 ماذا يح�صل يف حال قمت مبغادرة قطر ؟15-1

 يتوجب عليك.يف حال قمت مبغادرة قطر ف�إنك قد ت�صبح غري م�ؤهل لبع�ض �أنواع احل�سابات وبع�ض خدماتنا
�أن تقوم ب�إعالمنا �إذا كنت تخطط ملغادرة قطر و�سوف نقوم عندها ب�إعالمك بالإجراءات الواجب اتباعها عندئ ٍذ
 قد يكون من الواجب عليك �إغالق ح�سابك (وانك توافق اننا قد نقوم بذلك) وحتويله لنوع �آخر من احل�سابات �أو.
.)تغيري �أو الغاء بع�ض اخلدمات التي نقدمها (على �سبيل املثال دفرت �شيكاتك

1.15 What happens if I leave Qatar?
If you leave Qatar, you may no longer qualify for certain types of Account and some
of our services. You must tell us if you plan to leave Qatar and we will advise you
on what happens next. It may be necessary to close your Account, transfer it into a
different type of Account or withdraw or change some of the services we offer (for
example, your cheque book).

 ف�إننا قد نطلب منك ت�سديد الديون التي يف ذمتك لنا (مبا يف ذلك �أي ح�سابات، يف حال قمت مبغادرة قطر
 وللمزيد من املعلومات يرجى االطالع، جارية مدينة لك والتي �سوف ت�صبح حالّة الأداء فور مغادرتك قطر
 ف�إننا منلك احلق بتطبيق اجراءات املقا�صة، ويف حال عدم قيامك بدفع الديون امل�ستحقة.)21 على الق�سم
) للمزيد من التفا�صيل) تعيني وكالء لتح�صيل الديون يف الدولة التي �ستنتقل11( (يرجى االطالع على الق�سم
.اليها و�سوف نقوم باطالعهم على املعلومات املتعلقة بح�سابك

If you leave Qatar, we may require you to pay back any debts you owe to us
(including any Overdraft you have, which will become immediately due and payable
as soon as you leave Qatar – see section 21 for further details). If you do not pay back
what you owe us, we may apply our right of set-off (see section 11 for further details)
and appoint debt collection agencies in the country you move to and will share
information about your Accounts with them. You will be responsible for our costs.
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 ما هي احلاالت التي قد يح�صل فيها تعطيل للخدمات التي نقدمها لك؟16-1

1.16 In what circumstances might there be a disruption to the Service we
provide you?
If there is a war, strike, industrial action, failure of supplies or equipment or any
other event which is beyond our control we may not be able to provide you with the
service you normally receive. In this event we will do our best to resume service as
soon as possible, but we cannot be liable to you for any loss you suffer.

يف حالة احلرب �أو الع�صيان �أو الإ�رضاب �أو ثورة �أو نق�ص املوارد �أو املعدات �أو �أي حدث خارج عن �سيطرتنا
 ف�إننا �سنبذل، يف مثل هذه احلالة.ف�إننا قد نكون غري قادرين على تزويدك باخلدمات التي نقدمها لك عادة
 ولكننا لن نكون م�س�ؤولني جتاهك عن �أي خ�سارة قد تلحق،جهدنا لإعادة تقدمي خدماتنا يف �أ�رسع وقت ممكن
.بك جراء ذلك

 متى يتم اعتبار ح�سابي خامد؟17-1

1.17 When will my Account be considered dormant?
We may consider your Account to be dormant (inactive) if you do not have any debit
transactions on your Account and/or we have not had any contact from you for a
period of time leading us to believe you are uncontactable / your contact details on
our records are not up-to-date.

�أو مل تقم باالت�صال معنا/قد نعترب ح�سابك خامداً (غري فاعل) �إذا مل يكن لديك �أي حركات دائنة على ح�سابك و
خالل مدة جتعلنا نعتقد ب�أنك يف و�ضع ال ميكن التوا�صل معك �أو �أن تفا�صيل االت�صال بك يف �سجالتنا غري
.حمدثة
 يف حال اعتربنا.�إننا نلتزم بالقوانني املطبقة وكذلك �سيا�ساتنا و�إجراءاتنا املتعلقة باحل�سابات اخلامدة
 ف�إنك لن تتمكن من القيام ب�أي اجراءات متعلقة ب�إدارة ح�سابك �أو ا�ستخدام �أدوات ح�سابك (مثل،ًح�سابك خامدا
)البطاقات) �أو خدماتنا البنكية (مثل التعامل البنكي عرب الهاتف و التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت
 �أي ال�شيكات امل�سحوبة على ح�سابك و�أية تعليمات.دون اتخاذك خلطوات معينة لغايات �إعادة تفعيل ح�سابك
.متكررة قمت ب�إعدادها على ح�سابك �سيتم توا�صلها حتى لو كان احل�ساب خامد

We comply with applicable Laws, and our own policies and procedures, about
dormant accounts. If we consider your Account to be dormant you may not be
able to operate your Account or use your Account tools (for example, cards) or our
banking services (for example, Telephone Banking and Personal Internet Banking),
without taking further steps to “activate” your Account. Any cheques drawn on
your Account and any Standing Instructions you have set up on your Account will
continue to be honoured, even if the Account is dormant.

 ف�إننا �سوف نطلب منك �أن تزور �أحد فروعنا و�أن تزودنا مب�ستندات �إعرف عميلك،للقيام ب�إعادة تفعيل ح�سابك
 ف�إنه يتوجب عليك �أن تزور �أحد فروعنا و�أن تزودنا،  �أما �إذا كنت خارج قطر.املحدثة وتفا�صيل االت�صال بك
 قد يتم.مب�ستندات �إعرف عميلك املحدثة و�أن تقوم بت�صديقها و�أن تطلب من ذلك الفرع �أن ير�سلها الينا يف قطر
.فر�ض الر�سوم وامل�صاريف املحلية املطبقة على هذه اخلدمة

To activate your Account, we will require you to visit one of our branches with
your updated Know Your Customer documentation and contact details. If you are
abroad, you will need to visit one of our branches with your Know Your Customer
documentation, get it certified and ask that branch to send it to us in Qatar. Local
fees and charges in relation to this service may apply.

�سوف نلتزم بتعليمات اجلهات التنظيمية امل�رشفة على �أعمالنا يف عمانفي التعامل مع الأموال غري املطالب
.بها يف احل�سابات اخلامدة

We will comply with the instructions of our regulators when dealing with unclaimed
funds in dormant Accounts.

 ماذا يح�صل يف حال ن�شوء نزاع بيننا؟18-1

 �إن قوانني قطر تكون. ف�إن كالنا نوافق على ت�سوية هذا النزاع لدى حماكم قطر،يف حال ن�شوء نزاع بيننا
.واجبة التطبيق على هذه الأحكام العامة وعلى طريقة تعاملنا معك قبل قيامنا بفتح ح�سابك ال�شخ�صي

1.18 What if we have a dispute?
In the event of a dispute between us, we both agree to settle our dispute in the
Courts of Qatar. The laws of Qatar will apply to these General Terms and how we
dealt with you before we opened your Account.

 ما هي اللغة التي ت�ستخدمونها يف التوا�صل معي؟19-1

.�إن هذه الأحكام العامة هي باللغتني العربية والإجنليزية و�إن اللغة العربية �ست�سمو يف حال ن�شوء خالف

1.19 Which language will you communicate with me in?
These General Terms are in English and Arabic and the Arabic will prevail in the
event of a conflict.

 ولكن يف بع�ض الأحيان قد ال يكون من،�إننا نقوم عادة مبحاولة التوا�صل معك يف اللغتني العربية واالجنليزية
. وعندها �سوف نر�سل خماطباتنا لك باللغة الإجنليزية فقط،املمكن �أن نتوا�صل معك باللغة العربية

We will usually try to communicate with you in both English and Arabic, but
occasionally it may not be possible to communicate in Arabic and in that eventuality
we will send our communications in English only.
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 ماذا لو واجهت �صعوبة يف قراءة وا�ستيعاب هذه الأحكام العامة؟20-1

1.20 What if I have difficulties reading / understanding these General Terms?
You must tell us if you have difficulties reading or understanding our documentation.

.يتوجب عليك �إعالمنا يف حال واجهت �صعوبة يف قراءة �أو ا�ستيعاب م�ستندانتا

We will comply with all applicable regulations and, for your protection, we may
require you to take additional steps when opening an Account and/or transacting if
you tell us you are visually impaired, have difficulties reading or understanding our
documentation or are vulnerable generally. We may also limit the Account tools and
services we offer you.

 ف�إننا قد نطلب منك �أن تتخذ �إجراءات �إ�ضافية عند، ومن �أجل حمايتك،�سوف نتقيد بكافة الأنظمة املطبقة
�أوالقيام بعملية بنكية �إذا قمت ب�إعالمنا ب�أنك �ضعيف ب�رصي ًا �أو �أنك تواجه �صعوبة يف قراءة/فتح ح�ساب و
 قد نقوم يف هذه احلالة �أي�ض ًا بتحديد �أدوات ا�ستخدام.وا�ستيعاب م�ستنداتنا �أو �ضعيف و�رسيع الت�أثر ب�شكل عام
.احل�ساب وخدماته التي نقدمها لك

Our usual rules about third parties operating Accounts apply (see above).

.)�إن قواعدنا املتعلقة بقيام الغري ب�إدارة احل�ساب تطبق يف مثل هذه احلالة (�أنظر �أعاله

 ماذا لو قمتم بالتنازل عن حقوقكم املمنوحة لكم مبوجب هذه الأحكام العامة �أو �أنكم قمتم21-1
ب�إعطائي وقت �أطول للتقيد بها؟

1.21 What if you waive your rights under these General Terms or you give me
more time to comply?
If we allow you some extra time to meet your obligations in these General Terms or
do not use some of our rights, this does not mean that we will do so again.

�إذا قمنا مبنحك املزيد من الوقت للتقيد بالتزاماتك مبوجب هذه الأحكام العامة �أو �إذا مل ن�ستخدم �أي من
. ف�إن هذا ال يعني ب�أننا �سوف نقوم بذلك مرة �أخرى،حقوقنا الواردة يف هذه الأحكام العامة

1.22 Will you advise me about tax obligations?

 هل �ستقومون بتوجيهي ون�صحي فيما يتعلق بالتزاماتي ال�رضيبية؟22-1

No, we will not advise you in relation to tax obligations.

. لن نقوم بتوجيهك �أو تقدمي الن�صيحة لك حول التزاماتك ال�رضيبية،ال

By agreeing to these General Terms, you acknowledge that you are solely
responsible for understanding and complying with your tax obligations (including
but not limited to tax payment or filing of returns or other required documentation
relating to the payment of all relevant taxes) in all jurisdictions in which those
obligations arise and relating to the opening and use of accounts(s) and/or Services
provided by us and/or other members of the HSBC Group. Each Connected Person
acting in their capacity as a Connected Person (and not in their personal capacity)
also makes the same acknowledgment in their own regard.

 ف�إنك تقر ب�أنك �سوف تكون منفرداً م�س�ؤول عن ا�ستيعابك وتقيدك،مبوافقتك على هذه الأحكام العامة
بالتزاماتك ال�رضيبية (مبا يت�ضمن دون احل�رص ت�سديد ال�رضائب �أو تقدمي طلبات للح�صول على الرديات �أو
 وهذا االلتزام يطبق يف،)�أي م�ستندات �أخرى يتوجب تقدميها فيما يتعلق بكافة ال�رضائب ذات العالقة ودفعها
�أو خدماتها/كافة الدول التي تن�ش�أ فيها هذه االلتزامات ال�رضيبية واملتعلقة بفتح احل�سابات وا�ستخدامها و
 �إن �أي �شخ�ص مرتبط.)HSBC( �أو من قبل �أع�ضاء �آخرين يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي/املقدمة من قبلنا و
يت�رصف ب�صفته �شخ�ص ًا مرتبط ًا (ولي�س ب�صفته ال�شخ�صية) ي�ؤكد على ذات الإقرار حول م�س�ؤوليته بهذا
.اخل�صو�ص

Certain countries may have tax legislation with extra-territorial effect (meaning that it
takes effect in other jurisdictions, as well as the one where it originates) regardless
of your (or a Connected Person’s) place of domicile, residence, citizenship or
incorporation.

قد يكون لبع�ض الدول ت�رشيعات �رضيبية يتجاوز نطاق تطبيقها �إلى خارج حدود دولتها (مبعنى �أنه يكون لها
تطبيق يف دول �أخرى كما يتم تطبيقها يف الدولة الأ�صلية) وذلك بغ�ض النظر عن موطنك �أو مكان �إقامتك �أو
.)جن�سيتك �أو مكان الت�أ�سي�س اخلا�ص بك (�أو بال�شخ�ص املرتبط

Neither we nor any member of the HSBC Group provide tax advice. You
are advised to seek independent legal and/or tax advice. Neither we nor
any member of the HSBC Group have responsibility in respect of your tax
obligations in any jurisdiction in which they may arise including any that
may relate specifically to the opening and use of account(s) and / or Services
provided by us and/or members of the HSBC Group.

) بتقدمي �أي ن�صيحة �أو ا�ست�شارة حولHSBC(ال نقوم نحن �أو �أي من �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
 ال نقوم نحن �أو.�أو �رضيبية م�ستقلة/ لذلك ف�إننا نن�صحك ب�أن حت�صل على ا�ست�شارة قانونية و،ال�رضائب
) بتحمل �أي م�س�ؤولية فيما يتعلق بالتزاماتك ال�رضيبيةHSBC(�أي من �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
�أو/ح�سابات و/يف �أي دولة قد تن�ش�أ فيها هذه االلتزامات وخ�صو�ص ًا تلك املتعلقة بفتح وا�ستخدام ح�ساب
.�أو من قبل �أع�ضاء يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي/اخلدمات املقدمة من قبلنا و
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) باال�ستعانة مب�صادر خارجية للقيام ببع�ض من ن�شاطاته؟HSBC(  هل يقوم ات�ش ا�س بي �سي23-1

1.23 Does HSBC outsource some of its activities?
Yes, we employ independent agents or other HSBC Group entities to provide
services on our behalf. We may also share information with them as set out in these
General Terms.

) ليقومواHSBC(  نحن نقوم بتعيني وكالء م�ستقلني �أو �أع�ضاء �آخرين من جمموعة ات�ش ا�س بي �سي،نعم
 كما �أننا قد نقوم ب�إطالعهم على معلومات كما هو مو�ضح يف هذه الأحكام.بتقدمي خدمات بالنيابة عنا
.العامة

1.24 Who are you regulated by and what does this mean for me?
In Qatar, we are regulated by Qatar Central Bank and lead regulated by the Dubai
Financial Services Authority.

 ما هي اجلهة التي تنظم عملكم وماذا يعني ذلك يل؟24-1

 ونخ�ضع للتنظيم الرئي�سي من قبل.اجلهة التنظيمية وامل�رشفة يف قطر على �أعمالنا هي م�رصف قطراملركزي
.�سلطة دبي للخدمات املالية

We will share information about you with our regulators.

.�سوف نقوم مب�شاركة واطالع اجلهة التنظيمية على معلوماتك

We are obligated to comply with applicable regulations of our regulators, as amended
from time-to-time. This may sometimes mean that we have to do something
different to what we say in these General Terms and in relation to our relationship
with you generally.

.�إننا ملزمون بالتقيد ب�أحكام الأنظمة �سارية املفعول للجهات التنظيمية والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر
وهذا قد يعني ب�أننا قد نقوم �أحيان ًا ببع�ض الإجراءات ب�شكل خمتلف عما هو وارد يف هذه الأحكام العامة
.وفيما يتعلق بعالقتنا بك ب�شكل عام

If you have a complaint about our products or services that we are unable to resolve,
you can complain to our regulators. For more information, please see section 5.

يف حال كان لديك �أي �شكوى حول منتجاتنا �أو خدماتنا ومل ن�ستطع حلها ف�إنك ت�ستطيع �أن تتقدم بهذه
.)5(  للمزيد من املعلومات يرجى االطالع على الق�سم.ال�شكوى للجهة التنظيمية

1.25 What action will you take in relation to financial crime?
We, and members of the HSBC Group, are required to, and by agreeing to these
General Terms you agree we may, take any action to meet Compliance Obligations
relating to or in connection with the detection, investigation and prevention of
Financial Crime (“Financial Crime Risk Management Activity”).

 ما هي الإجراءات التي تقومون باتخاذها فيما يتعلق باجلرائم املالية؟25-1

) و�أنت كذلك يف حال االتفاق على هذه الأحكام العامةHSBC( نحن والأع�ضاء يف جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
ملزمون باتخاذ �أي �إجراء ل�ضمان التقيد بالتزامات االمتثال فيما يتعلق �أو يت�صل بالك�شف عن والتحقيق يف
.)" ("�أن�شطة �إدارة خماطر اجلرمية املالية.ومنع اجلرائم املالية

Such action may include, but is not limited to:

:�إن هذا الإجراء قد يت�ضمن دون احل�رص

(a) screening, intercepting and investigating any instruction, communication, drawdown
request, application for Services, or any payment sent to or by you, or on your behalf;

فح�ص وتعليق والتحقيق يف �أي تعليمات �أو ات�صال �أو طلب �سحب �أو طلب للح�صول على خدمات �أو �أي
�أو/دفعة مر�سلة لك �أو من قبلك �أو نيابة عنك؛ و

(b) investigating the source of or intended recipient of funds;
(c) combining Customer Information with other related information in the possession
of the HSBC Group; and/or

)(�أ

�أو/(ب) التحقيق يف م�صدر الأموال �أو اجلهة املزمع ا�ستالمها من قبلها؛ و
�أو/ ؛ وHSBC (ج) اجلمع بني معلومات العمالء ومعلومات �أخرى ذات �صلة تكون لدى جمموعة

(d) making further enquiries as to the status of a person or entity, whether they are
subject to a sanctions regime, or confirming your identity and status.

 �سواء كانوا خا�ضعني لنظام عقوبات �أو،(د) القيام با�ستي�ضاحات �إ�ضافية حول و�ضع �شخ�ص �أو �رشكة
.للت�أكيد من هويتك وو�ضعك

Exceptionally, our Financial Crime Risk Management Activity may lead to us
delaying, blocking or refusing the making or clearing of any payment, the
processing of your instructions or application for Services or the provision of all
or part of the Services. Neither we nor any other member of HSBC Group shall
be liable to you or any third party in respect of any loss (however it arose) that
was suffered or incurred by you or a third party, caused in whole or in part in
connection with the undertaking of Financial Crime Risk Management Activity.

 يف ت�أخرينا �أو منعنا، ب�شكل ا�ستثنائي،�إن �أن�شطة �إدارة خماطر اجلرمية املالية التي نتبعها قد تت�سبب
�أو رف�ضنا للقيام باملوافقة على �أي دفعة �أو ال�سري يف تعليماتكم �أو طلبكم خلدمات �أو تطبيق جميع
) م�س�ؤولنيHSBC(  لن نكون نحن �أو �أي من �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي.�أو جزء من اخلدمات
�أمامك �أو �أمام �أي طرف ثالث عن �أي خ�سائر (كيفها ن�ش�أت) والتي قد تكون حلقت بك �أو ب�أي طرف ثالث
.�سواء كانت �أن�شطة �إدارة خماطر اجلرمية املالية قد ت�سببت بذلك بالكامل �أو بجزء منه
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 هل �أ�ستطيع فتح ح�سابات �إ�ضافية معكم؟26-1

1.26 Can I open additional Accounts with you?
You are free to apply for additional Accounts with us. Any such application will be
subject to you providing us with the information and documentation we request and
subject to our usual credit risk and compliance checks and eligibility criteria (which vary
from product to product).

 و�إن �أي طلب كذلك �سوف يكون خا�ضع ًا،لك اخليار واحلرية للتقدم بطلبات لفتح ح�سابات �إ�ضافية معنا
لقيامك بتزويدنا باملعلومات وامل�ستندات التي نطلبها وكذلك �سيكون الطلب خا�ضع ًا لإجراءاتنا املعتادة
.)بالتحقق من خماطر االئتمان والتحقق من معايري االمتثال والأهلية (والتي تختلف من منتج لآخر
.كما �أننا قد نرف�ض طلبك بخ�صو�ص فتح ح�سابات �إ�ضافية دون �إبداء ال�سبب ملثل هذا القرار

We may decline to open any additional Accounts for you without giving a reason for
this decision.

.�إن �أي ح�سابات �إ�ضافية قد تقوم بفتحها �سوف تكون خا�ضعة لهذه الأحكام العامة

Any additional Accounts that you may open will be subject to these General Terms.

 التعديالت.2

2. Changes		

 هل ت�ستطيعون تعديل الأحكام العامة؟1-2

2.1 Can you change these General Terms?
Yes, we can.

.نعم ن�ستطيع

By agreeing to these General Terms, you are agreeing that we may change them at our
discretion at any time. If we change any part of these General Terms, we will give you
at least 30 days’ notice in advance unless one of the following applies:

مبوافقتك على هذه الأحكام العامة ف�إنك توافق على �أننا منلك احلق بالتعديل على هذه الأحكام العامة ب�إرادتنا
 �إذا قمنا بتعديل �أي جزء من هذه الأحكام العامة �سوف نقوم ب�إعطائك �إ�شعاراً م�سبق ًا.املنفردة يف �أي وقت
: ما مل يحدث �أي مما يلي.) يوم ًا على الأقل30( مدته

1) a change in law, industry code, regulation or market practice;
2) a change in the cost of providing services to you, including money market rates or
bank base rates;
3) a change to our way of doing business including the introduction of new
technology;
4) to reflect our policies on the competitiveness, market share and profitability of
our business, where we are not acting dishonestly, for an improper purpose,
to discriminate against a particular customer or as an unreasonable financial
institution;

. اللوائح �أو املمار�سات املتبعة يف ال�سوق، القانون ال�صناعي،تعديل القانون

.1

تغري �أ�سعار توفري اخلدمات لكم مبا يف ذلك �أ�سعار ال�سوق �أو �أ�سعار اخلدمات امل�رصفية يف �سوق
.التعامالت البنكية

.2

.تغري �أ�سلوبنا يف ممار�سة التعامالت البنكية مبا يف ذلك ا�ستخدام تقنيات جديدة

.3

 مع توخينا العدالة، وح�صة ال�سوق وربحية تعامالتنا،	�أن تنعك�س �سيا�ساتنا على العملية التناف�سية.4
.والإن�صاف وعدم التمييز �ضد عميل معني �أو م�ؤ�س�سة مالية غري منطقية
.جعل هذه الأحكام �أكرث و�ضوح ًا لكم

.5

.	�أو لأي �سبب �آخر.6

5) to make these General Terms clearer to you; or

 ف�إننا �سوف نقوم ب�إتباع �أي �أ�ساليب نراها منا�سبة لإعالمك بهذه التعديالت (للح�صول على،�إ�ضافة �إلى ذلك
 �إذا مل تعرت�ض على التعديالت التي.))3( معلومات ا�ضافية حول طرق الإ�شعار ومدده يرجى الرجوع �إلى الق�سم
 �إنك توافق على اعتبار. ف�إننا �سوف نفرت�ض قبولك لهذا التعديالت،) يوم ًا على االقل30( قمنا ب�إجرائها خالل
.عدم اعرتا�ضك على �أي تعديالت ي�شكل موافقتك على هذه التعديالت

6) any other valid reason.
We will use appropriate methods to update you about the changes (for more
information on notice periods and methods, see section 3). If you do not object to the
changes we have made within 30 days then we will assume you agree to the changes.
You agree that your non-objection constitutes your acceptance of such changes.

 هل ت�ستطيعون تغيري الر�سوم وامل�صاريف املفرو�ضة؟2-2

2.2 Can you change your fees and charges?
Yes, we can.

.نعم ن�ستطيع

 ف�إنك توافق على �أنه لنا احلق بتعديل الر�سوم وامل�صاريف الواردة يف،مبوافقتك على هذه الأحكام العامة
 �إذا قمنا بتعديل.جدول اخلدمات والتعرفات (�أو بفر�ض ر�سوم وم�صاريف جديدة) ب�إرادتنا املنفردة يف �أي وقت

By agreeing to these General Terms, you are agreeing that we may change our fees
and charges on our Tariff of Charges (or introduce new fees and charges) at our
discretion at any time. If we change any fees or charges that we think will impact you,
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)30(  �سوف نقوم ب�إعطائك �إ�شعاراً م�سبق ًا مدته، �أي من الر�سوم وامل�صاريف التي نعتقد �أنها �سوف ت�ؤثر عليك
 كما �أننا �سوف نتبع �أ�ساليب نراها منا�سبة لإعالمك بهذه التعديالت (للح�صول على معلومات ا�ضافية،ًيوما
 �إذا مل تعرت�ض على التعديالت التي نقوم بها خالل.))3( حول طرق الإ�شعار ومدده يرجى الرجوع �إلى الق�سم
 �إنك توافق على اعتبار عدم اعرتا�ضك على �أي تعديالت. يوم ًا ف�إننا �سوف نفرت�ض قبولك لهذا التعديالت30
.ي�شكل موافقتك على هذه التعديالت

we will give you at least 30 days’ notice in advance and we will use appropriate
methods to update you about the changes (for more information on notice periods
and methods, see section 3) or we will give notice in accordance with applicable
regulation. If you do not object to the changes we have made within 30 days
then we will assume you agree to the changes. You agree that your non-objection
constitutes your acceptance of such changes.
The most up-to-date Tariff of Charges is available on our Website.

.�إن �أحدث جدول للر�سوم وامل�صاريف متوفر على موقعنا الألكرتوين

 هل ت�ستطيعون تغيري �سعر الفائدة ؟3-2

2.3 Can you change interest rates?
Yes, we can.

.نعم ن�ستطيع

By agreeing to these General Terms, you are agreeing that we may change Credit
Interest rates and Overdraft Interest rates at any time at our discretion and we will
tell you about changes as set out in the below table.

 ف�إنك توافق على �أننا منلك احلق بتعديل �سعر الفائدة للح�ساب الدائن و�سعر،مبوافقتك على هذه الأحكام العامة
الفائدة للح�ساب اجلاري مدين ب�إرادتنا املنفردة يف �أي وقت و�سوف نقوم ب�إعالمك بهذه التعديالت كما هو
.مبني يف اجلدول �أدناه

For all other interest rate changes, please refer to the product terms and conditions
for the product in question.
Credit Interest
rate changes

Credit Interest rate
introduction

Credit Interest rate changes

We do not currently
pay Credit Interest on
your Current Account
but we may introduce
it in the future. If
we introduce Credit
Interest we will tell
you within 30 days
using methods we
think are appropriate,
which might include
a notification online
via our Website,
messages through
Personal Internet
Banking or SMS
alerts.

If we start paying Credit Interest on
your Current Account, and for all
changes to Credit Interest rates for
your other types of Accounts, we
can change the rates in the following
ways:

. يرجى الرجوع �إلى �أحكام و�رشوط املنتج املعني،للإطالع على جميع التعديالت على �سعر الفائدة
تعديالت �سعر الفائدة للح�ساب الدائن
�إذا قمنا بالبدء مبنح الفوائد على ح�سابك اجلاري
وجلميع التعديالت على �أ�سعار الفائدة للأنواع
 ف�إننا ن�ستطيع تعديل الن�سبة،الأخرى من ح�ساباتك
:بالطرق التالية
• �إذا قمنا بزيادة ن�سبة الفوائد ف�إننا �سنقوم
) يوم ًا م�ستخدمني �أ�ساليب30( ب�إعالمك خالل
نراها منا�سبة لإعالمك بهذه التعديالت والتي
قد ت�شمل �إ�شعار الكرتوين عن طريق موقعنا
الإلكرتوين �أو ر�سائل من خالل التعامالت
البنكية ال�شخ�صية بوا�سطة االنرتنت �أو بوا�سطة
.ر�سائل ق�صرية

• If we increase the rate of Credit

Interest we will tell you 30 days in
advance using methods we think are
appropriate, which might include a
notification online via our Website,
messages through Personal Internet
Banking or via SMS alerts.

• �إذا قمنا بخف�ض ن�سبة الفوئد �أو قمنا ب�إلغائها
) يوم ًا على30( ف�إننا �سنقوم ب�إعالمك خالل
.الأقل بوا�سطة �إ�شعار خطي م�سبق

• If we reduce the rate of Credit

Interest or remove it we will give
you at least 30 days’ notice in
advance in writing.
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تعديالت �سعر الفائدة مقدمة حول �سعر الفائدة
للح�ساب الدائن
للح�ساب الدائن
ال نقوم يف الوقت احلايل
بدفع �أي فوائد على احل�ساب
اجلاري ولكن قد نقوم
 �إذا.ب�إ�ضافتها يف امل�ستقبل
،قمنا بالبدء مبنح الفوائد
ف�إننا �سنقوم ب�إعالمك خالل
) يوم ًا م�ستخدمني30(
�أ�ساليب نراها منا�سبة
لإعالمك بهذه التعديالت
والتي قد ت�شمل �إ�شعار
الكرتوين عن طريق موقعنا
الإلكرتوين �أو ر�سائل من
خالل التعامالت البنكية
ال�شخ�صية بوا�سطة االنرتنت
.�أو بوا�سطة ر�سائل ق�صرية

تعديالت �سعر التعديالت على �سعر الفائدة للح�ساب اجلاري
الفائدة للح�ساب مدين باالعتماد على ال�سعر املرجعي الأ�سا�سي
اجلاري مدين

�سعر الفائدة للح�ساب اجلاري مدين
الذي ال يعتمد على ال�سعر املرجعي
الأ�سا�سي

�سوف نقوم بتعديل �سعر الفائدة على احل�ساب
اجلاري مدين خالل يوم واحد من تاريخ تعديل
ال�سعر املرجعي الأ�سا�سي� .إن الن�سبة اجلديدة
املطبقة على ح�سابك اجلاري �سوف تكون واردة
على ك�شف ح�سابك.

�إذا قمنا بتخفي�ض ن�سبة الفائدة على
احل�ساب اجلاري مدين ف�إننا �سوف
نقوم �إما:

يحق لنا تعديل املبلغ الذي يتم من خالله حتديد
املعدل املرجعي الأ�سا�سي مبا يتجاوز �أو يقل
عن ن�سبة �أو الفائدة للح�ساب اجلاري مدين ،كما
يحق لنا �إلغاء الرابط بني ن�سبة الفائدة للح�ساب
اجلاري املدين وال�سعر املرجعي الأ�سا�سي .ويف
كلتا احلالتني �سوف نقوم ب�إعالمك قبل ح�صول
التعديل .ويف حال كانت التعديالت �ضد م�صلحتك،
ف�إننا �سوف نقوم ب�إعالمك بها قبل ( )30يوما
على الأقل من تطبيقها.

• ب�إعالمك بذلك خالل ( )30يوم ًا
من تاريخ التعديل؛ �أو
• تزويدك خالل (� )3أيام عمل من
تاريخ التعديل بالتفا�صيل وذلك
من خالل الإعالن عن ذلك يف
فروعنا يف قطر.

Overdraft Interest not based
on an underlying reference
rate

Changes to Overdraft Interest
rate based on an underlying
reference rate

If we are reducing the
Overdraft Interest rate we
will either:

We will change the Overdraft
Interest rate within one day of
any change to the reference
rate. The new rate applicable
to your Overdraft will be on
your statement.

tell you within 30 days of
the change; or

•

within 3 Working Days
of the change provide
the details by putting
up a notice in our Qatar
branches.

•

If we are increasing the
Overdraft Interest rate we
’will give you at least 30 days
notice in advance.

�إذا قمنا بزيادة ن�سبة فائدة احل�ساب
اجلاري مدين ف�إننا �سوف نقوم
ب�إ�شعارك بذلك قبل ( )30يوم ًا على
الأقل.

 4-2هل ت�ستطيعون تغيري معيار ا�ستحقاق التعامالت البنكية ال�شخ�صية /املتميزة /املتقدمة �أو
مميزات التعامل البنكي ال�شخ�صي  /املتقدم /املتميز؟

Overdraft Interest
rate changes

We can change the amount by
which your Overdraft Interest
rate is set above or below
the reference rate or we can
remove the linkage between
your Overdraft Interest rate
and the reference rate. In
each of these situations, we
will tell you before the change
happens. If the change is
unfavourable to you we will
tell you at least 30 days in
advance.

2.4 Can you change the Premier/Advance/Personal Banking eligibility criteria
?or the Premier/Advance/Personal Banking benefits
Yes, we can.

نعم ن�ستطيع.

مبوافقتك على هذه الأحكام العامة ،ف�إنك توافق على �أنه يحق لنا القيام بتعديل معيار ا�ستحقاق التعامالت
البنكية ال�شخ�صية /املتقدمة /املتميزة �أو فوائده ب�إرادتنا املنفردة ويف �أي وقت� .إذا قمنا بتغيري �أي جزء
من هذه الأحكام العامة �سوف نقوم ب�إعطائك �إ�شعاراً م�سبق ًا مدته ( )30يوما على االقل� ،إال �إذا كان التعديل
مل�صلحتك  ،ففي هذه احلالة �سوف نقوم ب�إعالمك يف �أ�رسع وقت ممكن عملي ًا وذلك بوا�سطة موقعنا الإلكرتوين.

By agreeing to these General Terms, you are agreeing that we may change the
Premier or Advance or Personal Banking Account eligibility criteria or benefits at any
time at our discretion. If we make changes, we will give you at least 30 days’ notice in
advance of the change, unless the change is in your favour, in which case we will tell
you as soon as reasonably practicable after the change has happened via our Website.

�إن مميزات وقيود ومعايري اال�ستحقاق ور�سوم وم�صاريف التعامالت البنكية /املتقدمة  /املتميزة قد تتغري
من وقت لآخر .للح�صول على �أحدث املعلومات حول ح�سابك املتقدم �أو املتميز�أو ح�ساب التعامل البنكي
ال�شخ�صي يرجى زيارة موقعنا الإلكرتوين.

The features, restrictions, eligibility criteria and fees and charges for Premier,
Advance and Personal Banking Account may change from time-to-time. For the latest
information in relation to your Premier or Advance or Personal Banking Account,
please visit our Website.
?2.5 Can you change the HSBC Exchange Rate
Yes, we can.

 5-2هل ت�ستطيعون تغيري �سعر ال�رصف لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ()HSBC؟

نعم ن�ستطيع.

We can change the HSBC Exchange Rate, which is a reference rate, immediately
and without giving you prior notice. The HSBC Exchange Rate can change
frequently.

ن�ستطيع تعديل �سعر ال�رصف لبنك ات�ش ا�س بي �سي ( )HSBCوالذي يعترب معدل مرجعي فوراً ودون احلاجة
لتوجيه �إ�شعار م�سبق� .إن �سعر ال�رصف لبنك ات�ش ا�س بي �سي ( )HSBCميكن �أن يتم تعديله ب�صورة متكررة
ووفقا للوائح البنك املركزي امل�رصي.
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 ماذا �أ�ستطيع �أن �أفعل يف حال مل �أجد التعديالت التي قمتم بها منا�سبة يل بالن�سبة ل�سعر6-2
الفائدة �أو الر�سوم وامل�صاريف �أو لأي جزء �آخر من هذه الأحكام العامة؟

2.6 What can I do if I do not like a change you have made to interest rates,
fees and charges or to any other part of these General Terms?
If we provide you with notice that we are going to make a change, you can close
your Account before that change takes effect.

�إذا قمنا ب�إ�شعارك ب�أننا �سوف نقوم ب�إجراء تعديل ف�إنك ت�ستطيع �إغالق احل�ساب قبل �أن ي�صبح التعديل
.ًنافذا

You will need to confirm to us in writing that you wish to close your Account and
ensure that all of your outstanding debts to us are paid off prior to closure – see
section 6 for further details.

ويتوجب عليك �إعالمنا برغبتك ب�إغالق احل�ساب وت�أكيدها كتابي ًا والت�أكد من �أن جميع الديون امل�ستحقة عليك
. ملزيد من التفا�صيل6 ل�صاحلنا م�سددة قبل الإغالق يرجى االطالع على الق�سم

If you do not tell us that you want to close your Account, then we will assume you
have accepted the change and it will take effect automatically at the end of the
notice period.

 ف�إننا �سنفرت�ض قبولك للتعديالت و�سوف يتم تطبيقها تلقائي ًا،�إذا مل تقم ب�إعالمنا برغبتك ب�إغالق احل�ساب
.مبجرد انتهاء مدة الإ�شعار

2.7 Will you change your banking hours or availability of Branches?
We may change our banking hours or availability of Branches at any time. If we do
so, we will usually give you notice in the relevant Branch and on our Website.

 هل �ستقومون بتغيري �ساعات التعامل البنكي �أو توافر الفروع؟7-2

 �إذا قمنا بذلك ف�إننا نقوم عاد ًة ب�إ�شعار.قد نقوم بتعديل �ساعات التعامل البنكي وتوافر فروعنا يف �أي وقت
.العمالء يف الفروع ذات العالقة وذلك من خالل املوقع الإلكرتوين

 االت�صال بك.3

3. Contacting You		

 كيف �ستقومون باالت�صال بخ�صو�ص �أي معلومات مهمة تتعلق بح�سابي؟1-3

3.1 How will you contact me with important information about my Account?
We will use any contact details we have for you to contact you for service and
operational reasons, for example to tell you about terms and conditions changes and
fees and charges changes.

�سوف نقوم با�ستخدام معلومات االت�صال اخلا�صة بك لدينا لالت�صال بك حول �أ�سباب تتعلق باخلدمات
. فعلى �سبيل املثال لإعالمك بالتعديالت على الأحكام وال�رشوط او الر�سوم وامل�صاريف،والت�شغيل
 ف�إننا قد نت�صل بك من خالل الر�سائل الإلكرتونية،�إذا كنت م�سج ًال للتعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت
.الآمنة واملتوفرة �ضمن التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت

If you are registered for Personal Internet Banking we may also contact you using
the secure e-message facility within Personal Internet Banking.
You must tell us as soon as possible if any of the contact details we hold for you
change. We can only update our records using Telephone Banking and Personal
Internet Banking if, when you ask us to make the change, you have gone through
our security procedures and your security details have been verified. We are also
able to update our records with any changes to your contact details if you visit one
of our Branches. We may ask you for documentation to verify your identity and any
change in your contact details.

 لن.يتوجب عليك �أي�ض ًا �إعالمنا فور ح�صول �أي تعديل على معلومات االت�صال اخلا�صة بك املتوفرة لدينا
ن�ستطيع حتديث �أي معلومة على �سجالتنا �إال من خالل التعامل البنكي عرب الهاتف �أو من خالل التعامل
البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت وذلك �إذا كنت قد قمت باتباع �إجراءات الأمان املتبعة لدينا ومت التعرف والت�أكد
 كما �أننا ن�ستطيع حتديث �سجالتنا ب�أي تعديل ملعلومات االت�صال.من معلومات ح�سابك عند �إجراء التعديل
 وعندها قد نطلب م�ستندات للت�أكد من هويتك و�أي تعديالت على،اخلا�صة بك �إذا قمت بزيارة �أحد فروعنا
.معلومات االت�صال اخلا�صة بك

It is your obligation to keep us updated with your most up-to-date information,
including your Know Your Customer documentation (passport, residency status,
Qatar ID Card, etc), employment details and salary and contact details. If you
don’t keep us updated, then you agree that we may take certain actions, such as
restricting your Account or other Services or even closing your Account (for more
details, see section 6).

،يقع عليك الواجب ب�إبقائنا على اطالع دائم مبعلوماتك مبا يف ذلك م�ستندات اعرف عميلك (جواز ال�سفر
 �إذا مل تبقنا على �إطالع على. بطاقة هوية �إلخ) وتفا�صيل العمل والراتب وتفا�صيل االت�صال، حالة الإقامة
امل�ستجدات ف�إنك توافق �أننا �سوف نقوم باتخاذ �إجراءات حمددة مثل تقييد ح�سابك �أو تقييد �أي خدمات �أخرى
.))6( �أو حتى �إغالق ح�سابك (ملزيد من التفا�صيل يرجى االطالع على الق�سم

Unless otherwise specified elsewhere in these General Terms, we will generally
choose the most appropriate method of notice to communicate with you, including

 ف�إننا �سوف نقوم عموم ًا باختيار و�سيلة،ما مل يتم الن�ص على غري ذلك يف مكان �آخر يف هذه الأحكام العامة
 بوا�سطة الربيد امل�سجل �أو الربيد ال�رسيع �أو،االت�صال الأكرث مالءمة لالت�صال بك وعلى �سبيل املثال ال احل�رص
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الربيد االلكرتوين �أو الر�سائل الن�صية الق�صرية� ،أو الر�سائل الإلكرتونية الآمنة واملتوفرة �ضمن التعامل البنكي
ال�شخ�صي عرب االنرتنت �أو الهاتف او بوا�سطة �إ�شعارات عرب موقعنا االلكرتوين �أو �إ�شعارات يف الفروع� .إذا قمنا
ب�إر�سال �إ�شعار خطي بوا�سطة الربيد �أو الربيد ال�رسيع ،ف�إننا �سوف نفرت�ض ا�ستالمك له خالل فرتة � 5أيام عمل
بعد تاريخ الإر�سال و�سوف نبد�أ باحت�ساب مدة فرتة اال�شعار بعد مرور � 5أيام عمل من تاريخ ار�سالنا لال�شعار.

but not limited to registered post, courier, email, SMS, secure e-message via
Personal Internet Banking, telephone, notices on our Website, notices in Branch.
If we send you a physical notice by post or courier, we will assume that you will
receive it 5 Working Days after we sent it and will start counting any applicable
notice period after those 5 Working Days have elapsed.

الرجاء تذكر �أن مرا�سالتنا معكم قد حتتوي على معلومات �رسية ،و�إذا كان با�ستطاعة �أحد الدخول �إلى بريدك
الإلكرتوين �أو نظام الر�سائل على هاتفك ال�شخ�صي ،فقد ي�ستطيع �أي�ض ًا الدخول �إلى هذه الر�سائل .لذلك ُنخلي
م�سئوليتنا �أمامك و�أمام �أي �شخ�ص �آخر عن �أية خ�سائر نتيجة للر�سائل التي نر�سلها لك �أو ب�سبب حدوث �أي
�أخطاء �أو �أعطال يف �إر�سال املعلومات لكم� ،إال �إذا كان هذا ناجت عن �أي �إهمال �أو تق�صري ج�سيم من طرفنا �أو
�صادر عن فعل متعمد.

Please remember that our communications to you may contain confidential
information and if anyone else has access to your emails or phone messages they
may be able to access these messages, We shall not be liable to you or any third
party for any losses as a result of sending you communications or any error in
transmitting information to you, unless this results from our gross negligence or
wilful misconduct.

 2-3متى تقومون ب�إر�سال ر�سائل ن�صية ق�صرية يل؟

?3.2 When will you send me SMS alerts
We will send you SMS alerts to alert you to Debit Card or Credit Card transactions
on your Accounts over a certain value or when other events like the maturity of your
Term Deposit or a change to our General Terms occur that we think you should be
aware of.

�سوف نقوم بار�سال الر�سائل الن�صية الق�صرية لتنبيهك بخ�صو�ص عمليات �إيداع �أو �سحب على ح�سابك فوق
قيمة معينة �أو يف حال حدوث �أمور �أخرى والتي نرى �رضورة �إعالمك بها .الر�سائل الن�صية الق�صرية لتذكريك
بخ�صو�ص املدفوعات املت�أخرة �أو بخ�صو�ص تواريخ ت�سوية ذات ال�صلة مبعامالتك.
وبناء على ذلك �سوف نتوقف عن ار�سال �أي
ميكنك �أن تطلب منا التوقف عن �إر�سال ر�سائل ن�صية ق�صرية
ً
تنبيهات بهذه الطريقة.

You can ask us not to send you SMS alerts and we will stop sending you
notifications in this manner.

ان خدمة ار�سال الر�سائل الن�صية الق�صرية هي نظام لتنبيهك فقط وال يجوز �أن تعتمد عليها ب�أي �شكل من
الأ�شكال.

The SMS alert service is an alert system only and you should not rely on it in any
way.

 3-3هل ممكن �أن تقوموا بتعديل على خدمة ار�سال الر�سائل الق�صرية للتنبيه؟

?3.3 Could you change the SMS Alert service
Yes, we might modify the features of the SMS Alert service in future, or suspend or
terminate it for any reason. We will not necessarily give you notice of any changes
to the service before we do so, but we will try to tell you after we have made any
changes.

نعم ،من املمكن �أن نقوم بتعديل خ�صائ�ص خدمة ار�سال الر�سائل الق�صرية لتنبيهك يف امل�ستقبل �أو �أن نقوم
ب�إيقافها م�ؤقت ًا �أو الغائها لأي �سبب من الأ�سباب .لي�س من ال�رضوري �أن نقوم ب�إر�سال ا�شعار لك ب�أي تغيري
على اخلدمة قبل �أن نحدث التعديل ،ولكننا �سوف نحاول �إ�شعارك بالتعديل بعد نفاذه.

 4-3ماذا لو قمت بتغيري رقم هاتفي اخللوي �أو عند فقدان هاتفي اخللوي؟

?3.4 What if I change my mobile number or my mobile is lost or stolen
If you change your mobile number or your mobile is lost or stolen, you should notify
us immediately. We will not be liable for information sent to a third party prior to
notification of a change in mobile number or loss/theft of the mobile.

وبناء على ذلك ،ف�إننا
�إذا قمت بتغيري رقم هاتفك اخللوي �أو عند فقدانه ،ف�إنه يتوجب عليك �إعالمنا بذلك فوراً.
ً
لن نكون م�س�ؤولني عن �إر�سال �أي معلومات للغري قبل قيامك ب�إ�شعارنا بتغيري رقم هاتفك اخللوي �أو �رسقة/
فقدان الهاتف اخللوي.
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 االت�صال بنا.4

4. Contacting us		

 كيف �أقوم باالت�صال بكم؟1-4

4.1 How do I contact you?
You can contact us using any of the contact details on our Website or by writing to
the address at the end of these General Terms.

ت�ستطيع االت�صال بنا عن طريق ا�ستخدام �أي من تفا�صيل االت�صال الواردة على موقعنا االلكرتوين �أو عن طريق
. الكتابة لنا على عنواننا الوارد يف نهاية هذه الأحكام العامة

Please note that by accepting these General Terms you are agreeing that we may
record telephone calls between us for quality and monitoring purposes, and you
agree that we may use such call recordings as evidence of verbal agreements made
between us over the telephone.

 ف�إنك توافق على �أننا قد نقوم بت�سجيل مكاملاتك الهاتفية،يرجى العلم ب�أنه وبقبولك لهذه الأحكام العامة
 و�أنت توافق على �أننا قد ن�ستخدم هذه املكاملات كبينة على،بيننا وبينك لغايات املراقبة و�ضبط اجلودة
.االتفاق الذي مت بيننا والذي انعقد عرب الهاتف

4.2 How do I send you any formal communication?
If you need to send us any formal communication (for example, a demand notice)
this must be delivered by hand to a customer services representative at a branch or
sent by registered post to your Branch manager. If you send any communication by
registered post it shall be deemed to be delivered 5 Working Days after it has been
posted.

 كيف �أ�ستطيع �إر�سال �أية ر�سائل ر�سمية لكم؟2-4
 يجب ت�سليمها باليد �إلى �أحد،) �إ�شعار طلب،عند رغبتك يف �إر�سال �أية مرا�سالت ر�سمية لنا (على �سبيل املثال
 �إذا قمت ب�إر�سال �أي. �أو �إر�سالها بالربيد امل�سجل �إلى مدير �أحد فروعنا،ممثلي خدمة العمالء يف �أحد فروعنا
 �أيام عمل من تاريخ �إيداعها5  ف�سوف تعترب ُم�سلمة ح�سب الأ�صول بعد مرور،مرا�سالت عرب الربيد امل�سجل
.الربيد

 كيفية تقدمي �شكوى.5

5. How to raise a complaint		

 ماذا �أفعل يف حال مل �أكن را�ض عن اخلدمات التي تقدمونها يل؟1-5

5.1 What do I do if I am not happy with the Service you are providing?
If we do not deliver the standard of service you expect, or if you think we have
made a mistake, please let us know. We will then investigate the situation and, if
necessary, set about putting matters right as quickly as possible.

 نرجو منك اعالمنا،�إذا مل نقم بتقدمي خدماتنا بامل�ستوى الذي تتوقعه �أو �إذا اعتقدت ب�أننا قد قمنا بخط�أ معني
 عندها �سوف نقوم بالتحقيق يف احلالة املبلغ عنها و�إذا دعت احلاجة �سوف نقوم بو�ضع الأمور يف. بذلك
.ن�صابها بال�رسعة املمكنة

In addition, we will take steps, where appropriate, to prevent a recurrence. Please
allow your Branch manager or the manager of the department concerned the first
opportunity to answer your concerns and put matters right.

 ف�إننا �سوف نقوم باتخاذ اجراءات معينة حيث يلزم ذلك لغايات منع تكرار ح�صول ذات،باال�ضافة �إلى ذلك
 ويرجى منك منح مدير الفرع �أو مدير الدائرة ذات العالقة الأولوية للإجابة عن خماوفك وو�ضع الأمور.الأمر
.يف ن�صابها

If you remain dissatisfied and would like further information about our process for
resolving complaints please contact us at ceqatarretail@hsbc.com.

يف حال بقيت غري را�ض وتود احل�صول على معلومات ا�ضافية حول اجراءاتنا حلل ال�شكاوى يرجى التوا�صل
. ceqatarretail@hsbc.com عرب

5.2 What do I do if you cannot resolve my complaint or I am still unhappy after
receiving your final response?
If we are unable to resolve your complaint to your satisfaction you may also
complain to our regulator, via the Consumer Protection Department at the Qatar
Central Bank.

 ماذا �أفعل �إن مل ت�ستطيعوا حل �شكواي �أو لو بقيت غري را�ض بعد ا�ستالمي لردكم النهائي؟2-5
�إذا مل نتمكن من �إيجاد حل ل�شكواك ب�شكل مر�ضي لك ف�إنك ت�ستطيع �أن تتقدم بال�شكوى للجهات
. التنظيمية وامل�رشفة وهي ق�سم حماية امل�ستهلك يف البنك املركزي لقطر

If we are unable to resolve your complaint to your satisfaction you may also
complain to our regulators: the Qatar Central Bank (www.qcb.gov.qa)

�إذا لـم نتمكن من �إيجاد حل ل�شكواك ب�شكل مر�ضي لك ف�إنك ت�ستطيع �أن تتقدم بال�شكوى للجهة
.)www.qcb.gov.qa( التنظيمية والـــمــ�شــرفــة وهي م�رصف قطراملركزي
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 �إغالق ح�سابك البنكي.6

6. Closing your Account		

 كيف ميكنني �أن �أغلق ح�سابي البنكي؟1-6

6.1 How can I close my Account?
You can close your Account at any time by visiting one of our Branches and filling in
an account closure form.

.ت�ستطيع اغالق ح�سابك البنكي يف �أي وقت عن طريق زيارتك لأي من فروعنا وتعبئة طلب اغالق ح�ساب
 ف�إنه يتوجب عليك زيارة �أحد فروعنا يف البلد التي تقيم،�إذا مل تعد ت�سكن يف قطر وتريد اغالق ح�سابك
 قد يكون هنالك خطوات ا�ضافية قد يتوجب عليك اتباعها لإغالق.بها وتقوم بتعبئة طلب اغالق احل�ساب
 ميكننا ان نقبل.ح�سابك و�سوف نقوم ب�إعالمك بهذه اخلطوات يف الوقت الذي �سوف تطلب فيه �إغالق ح�سابك
.تعليمات �إغالق عرب الربيد ومن خالل ر�سالة �آمنة عرب التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت

If you no longer live in Qatar and want to close your Account, you will need to visit
one of our branches in your country of residency and fill in our account closure form.
There may be additional steps that you have to take in order to close your Account
and we will advise you of these at the time you request that your Account is closed.
We can accept closure instructions by post and via Personal Internet Banking secure
message
You must repay anything owed to us on your Account to us before we close your
Account. Please note that it is a requirement of some of our products (for example,
personal loans) that you hold an Account with us. For this reason, if you want to
close your Account, you will need to give consideration to how you will pay off any
liabilities in relation to such products.

 يرجى العلم �أن.يتوجب عليك دفع �أية مبالغ م�ستحقة لنا على ح�سابك لنا قبل �أن نقوم ب�إغالق ح�سابك
 لهذا ال�سبب �إذا �أردت،)بع�ض منتجاتنا تتطلب �أن يكون لديك ح�ساب لدينا (مثل القرو�ض ال�شخ�صية �إلخ
�إغالق ح�سابك لدينا يتوجب عليك �أن ت�أخذ بعني االعتبار كيف �ستقوم بت�سديد كافة التزاماتك ملثل هذه
.املنتجات

Fees and charges relating to Account and/or product closure may apply. Please see
our Tariff of Charges on our Website for further details.

.�أو املنتج قد يتم فر�ضها وتطبيقها يف هذه احلالة/�إن الر�سوم وامل�صاريف املتعلقة ب�إغالق احل�ساب و
.للمزيد من التفا�صيل يرجى االطالع على جدول اخلدمات والتعرفات املوجود على موقعنا االلكرتوين

6.2 In what circumstances would you close my Account?
You agree we may close your Account immediately and without giving notice or
reasons where:
•

We do not have up-to-date or complete Know Your Customer documentation
for you (or your Joint Account holders or other authorised signatory for your
Account) or we have a concern from the documentation we have that we may
breach a law or regulation or applicable international financial sanctions by
keeping your Account open;

•

A court or regulatory body asks us to do so;

•

You maintain a zero balance in your Account for 90 consecutive days or more;

•

You give us incorrect information, act fraudulently or act dishonestly;

•

You have not paid a debt owed to us on time;

•

You have breached an agreement with us;

•

You are convicted of a crime;

•

We consider that you are operating the Account inappropriately;

•

You are no longer a resident of Qatar;

•

You do not provide us with information and/or documentation in relation to
transactions (for instance to establish the source or use of the funds and the
purpose of the transaction) when we ask for it; or

 يف �أي ظروف ميكن �أن تقوموا ب�إغالق ح�سابي؟2-6
:�أنك توافق على �أننا قد نقوم ب�إغالق ح�سابك البنكي فوراً ودون �إعطاء �أي �إ�شعار �أو �إبداء �أي �سبب عندما
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ال يكون لدينا معلومات حمدثة �أو كاملة من م�ستندات اعرف عميلك (�أو املالك امل�شرتك حل�سابك �أو
�شخ�ص مفو�ض بالتوقيع على ح�سابك) �أو كان لدينا خماوف حول امل�ستندات التي لدينا والتي قد
تخالف القانون �أو الأنظمة �أو عقوبات دولية مالية يف حال بقاء ح�سابك مفتوح؛ �أو

•

يتم �صدور قرار من املحكمة �أو من جهة تنظيمية ب�إغالق احل�ساب؛ �أو

•

 يوم ًا متتالية؛ �أو90 ال يوجد �أموال يف ح�سابك (الر�صيد هو �صفر) ملدة

•

قيامك ب�إعطائنا معلومات غري �صحيحة �أو �أن تقوم باالحتيال �أو �أن تت�رصف ب�سوء �أمانة؛ �أو

•

ال تقوم بدفع دين يف ذمتك ل�صاحلنا عند حلول �أجله؛ �أو

•

تقوم باالخالل باتفاق �أبرمته معنا؛ �أو

•

تتم �إدانتك بجرمية؛ �أو

•

جند ب�أنك تدير ح�سابك بطريقة غري مقبولة؛ �أو

•

مل تعد مقيم يف قطر ؛ �أو

•

ال تقوم بتزويدنا مبعلومات �أو م�ستندات حول العمليات عند طلبنا ذلك (على �سبيل املثال بيان
م�صدر الأموال �أو ا�ستخدامها وال�سبب وراء العملية)؛ �أو

•

•

.نعتقد بال�رضورة احلتمية لإغالق ح�سابك

We consider it absolutely necessary to close your Account. 		

You agree we may close your Account on 30 days’ notice for any reason at our discretion.

•

 يوما من �إ�شعارك وذلك لأي �سبب باال�ستناد ل�سلطتنا30 �أنك توافق على �أننا قد نقوم ب�إغالق ح�سابك خالل
.التقديرية

6.3 Is a court order required before you close my Account or end the relationship
between us?
By agreeing to these General Terms, you agree that we may close your Account or end the
relationship between us without the need to meet any other legal formalities. In particular,
you agree that a court order is not required in such circumstances.

 هل يتوجب وجود قرار حمكمة قبل �إغالق ح�سابي �أو �إنهاء العالقة بيننا؟3-6

مبوافقتك على هذه الأحكام العامة ف�إنك توافق على �أننا قد نقوم ب�إغالق ح�سابك �أو �إنهاء العالقة
 وباخل�صو�ص ف�إنك توافق على �أنه من غري.بيننا دون احلاجة لتحقيق �أي متطلبات قانونية �شكلية
.الواجب وجود قرار حمكمة يف مثل هذه احلالة

 ماذا �سيحدث عند �إغالق ح�سابي؟ وماذا يتوجب علي عمله؟4-6

6.4 What will happen when my Account is closed? What do I need to do?
When your Account is closed:

:عند اغالق ح�سابك

•

you are responsible for cancelling payments into and out of your Account. If someone
tries to make a payment into your Account after it has been closed we will take
reasonable steps to return the payment to them;

•

we will pay any money in the Account to you;

•

you must destroy any unused cheques and your cards by cutting them into at least 6
pieces;

•

you must replace any cheques you have made out to third parties with an alternative
payment method*; and

•

if we pay any card or cheque payments authorised by you, or any charges relating to
them, you will be responsible for these and must reimburse us as soon as we ask you.

You must repay anything owed to us on your Account to us before we close your Account.
*Please note that your Account closure (and any period that your Account may be
blocked or frozen before it is closed) may result in cheques drawn on your Account not
being honoured / processed. There may be serious consequences to this – please see
section 18 for further details.
If we give you notice that we are closing your Account, we will usually write to you and
enclose a further information document that will explain in detail what happens next.
6.5 What will happen to my Premier/Advance/Personal Banking Account benefits if my
Account is closed?
If your Account is closed, any benefits attaching to the Account will be withdrawn.
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 ويف حال قام �أي طرف مبحاولة لدفع �أي.�أنت م�س�ؤول عن �إلغاء �أي دفعات من �أو �إلى ح�سابك
دفعة بعد �إغالق احل�ساب �سوف نقوم ب�إجراء اخلطوات الالزمة لإعادة الأموال اليهم؛ و

•

�سوف نقوم بدفع �أي �أموال يف احل�ساب لك؛ و

•

 قطع على6 يتوجب عليك اتالف �أي �شيكات غري م�ستعملة وبطاقاتك عن طريق ق�صهم �إلى
الأقل؛ و

•

يتوجب عليك تبديل �أي �شيكات قمت بتحريرها للغري با�ستخدام �أ�سلوب دفع �آخر*؛ و

•

�إذا قمنا بدفع �أي دفعات متحققة مبوجب بطاقات �أو �شيكات �صادرة من قبلك �أو �أي ر�سوم
. �سوف تكون �أنت امل�س�ؤول �أمامنا لإيفائها لنا يف �أ�رسع وقت نطلبها منك،متعلقة بها

•

.يتوجب عليك �أن تدفع لنا �أية مبالغ م�ستحقة لنا على ح�سابك قبل �أن نقوم ب�إغالق ح�سابك
* يرجى العلم ب�أن �إغالق ح�سابك (و�أي مدة كان فيها ح�سابك جممداً �أو موقوف قبل �إغالقه) قد
 �إن مثل هذا. يرتتب عليه �أن ال يتم الوفاء ب�شيكات م�سحوبة على ح�سابك �أو حتى التعامل معها
.) للمزيد من التفا�صيل18(  لذلك يرجى االطالع على الق�سم،الأمر قد يرتتب عليه نتائج جدية
�إذا قمنا بتوجيه �إ�شعار لك ب�أننا �سوف نقوم ب�إغالق ح�سابك ف�إننا عادة نقوم ب�إر�سال م�ستند خطي
.يت�ضمن معلومات ا�ضافية ت�رشح بالتفا�صيل ماذا �سيح�صل بعد ذلك

 التعامل البنكي ال�شخ�صي يف حال �إغالق/املتميز/  ماذا يح�صل ملزايا ح�سابي املتقدم5-6
ح�سابي؟

.�إذا مت �إغالق ح�سابك ف�إن �أي مزايا مرتبطة به �سوف يتم �سحبها

 متى تقومون بتجميد �أو حجب �أو توقيف ح�سابي؟6-6

6.6 When will you freeze or block or put a hold on my Account?
We will freeze or block your Account or put it on hold if:
•

a court or regulator tells us to do so;

•

we reasonably believe that you have or may shortly lose your entitlement to reside in
Qatar;

•

you have a product which requires you to transfer your salary to us and we
reasonably believe that you have or may shortly lose your primary source of income
or have stopped transferring your salary to us;

•

:�سوف نقوم بتجميد ح�سابك �أو حجبه �أو توقيفه عند
• �صدور قرار حمكمة �أو قرار من اجلهة التنظيمية وامل�رشفة على �أعمالنا؛ �أو

you are due to pay monthly instalments for a loan product and you receive advance
payments of your salary into your Account (for example if you are a school teacher
and you get paid your salary for the months of the summer holidays in a lump sum in
advance of the holiday period, we will put a hold on the amounts corresponding to the
monthly instalments your advance salary payment needs to cover);

•

you die;

•

we suspect a money laundering, fraud or other financial crime has been committed in
respect of your Account or we believe that the continued operation of your Account
would breach international financial sanctions;

•

your Know Your Customer documentation is not up-to-date;

•

we believe there is another legal or regulatory reason why it is necessary to do so; or

•

your Account is in the process of being closed.

If you lose your primary source of income or you intend to permanently leave Qatar, you
must get in touch with us as soon as possible in order to avoid restrictions being placed
on your Account and to discuss how you intend to pay off your debts.

�إذا كان منطق الأمور يحملنا على االعتقاد �أنك قد تفقد حقك باالقامة قريب ًا يف قطر ؛ �أو

•

�إذا كنت م�ستفيداً من منتج يتطلب حتويل كامل راتبك �إلينا وحملتنا الظروف على االعتقاد
ب�أنك قد تفقد م�صدر دخلك الرئي�سي قريب ًا �أو �أنك توقفت عن حتويل راتبك الينا؛ �أو

•

�إذا حتقق عليك دفعات �شهرية مبوجب قر�ض وكنت قد ا�ستلمت دفعات مبكرة من راتبك على
ح�سابك (على �سبيل املثال لو كنت �أ�ستاذ مدر�سة وكنت ت�ستلم كامل رواتب �أ�شهر العطلة
ال�صيفية مقدم ًا �سنقوم عندها بو�ضع ما يعادل الدفعات امل�ستحقة يف ذمتك عن �أ�شهر العطلة
ال�صيفية التي يتوجب �أن يغطيها راتبك)؛ �أو

•

يف حال وفاتك؛ �أو

•

 �أو احتيال �أو �أي جرمية،يف حال وجود �شكوك لدينا حول ارتكاب �أي عمليات غ�سيل �أموال
مالية �أخرى ذات عالقة بح�سابك �أو العتقادنا ب�أن ا�ستكمال ت�شغيل ح�سابك قد يت�سبب
بالإخالل ب�أنظمة عقوبات مالية دولية؛ �أو

•

�إن كانت املعلومات املتعلقة مبعرفة عميلك غري حمدثة؛ �أو

•

العتقادنا بوجود �أ�سباب قانونية �أو تنظيمية �أخرى ت�ستدعي �إغالق احل�ساب؛ �أو

•

.�أن ح�سابك كان يف طور عملية الإغالق

•

�إذا فقدت م�صدر دخلك الرئي�سي �أو �إذا كنت ب�صدد مغادرة قطر ب�شكل نهائي فيتوجب عليك التوا�صل
.معنا ب�أ�رسع وقت ممكن لغايات جتنب و�ضع قيود على ح�سابك وملناق�شة خططك لت�سديد ديونك
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 معلوماتك.7

7. Your information		

 ما هي �أهمية هذا الق�سم؟1-7

7.1 What is the importance of this section?
This section is important because it explains how we will handle your
Customer Information.

.هذا الق�سم مهم لأنه يبني لك كيف �سنقوم بالتعامل مع معلوماتك كعميل لدينا

Please read this section carefully as it affects the way your Customer
Information is treated, how and with whom it is shared and disclosed.

يرجى قراءة هذا الق�سم بتمعن حيث �أنه ي�ؤثر على طريقة التعامل مع معلوماتك كعميل ومع من وكيف
.�سيتم م�شاركتها واالف�صاح عنها

By accepting these General Terms you agree that the treatment of your
Customer Information will be in accordance with this section.

مبوافقتك على هذه الأحكام العامة ف�إنك توافق على �أن التعامل مع معلوماتك كعميل �سوف يتم وفق ًا لهذا
.2000/114 ) من مر�سوم ملكي70( الق�سم من الأحكام العامة ووفق ًا لأحكام مادة

Any consents, authorisations and permissions that you have already given
to us in relation to your information will continue to apply, in addition to
the consents you give us pursuant to this section.

�إن �أي موافقات وتفوي�ضات و�أذونات قمت مبنحها لنا فيما يتعلق مبعلوماتك كعيمل �ستبقى نافذة
.باال�ضافة �إلى املوافقات التي �ستمنحها لنا مبوجب هذا الق�سم

7.2 When will you disclose my information?

 متى تقومون باالف�صاح عن معلوماتي؟2-7

Customer Information will not be disclosed to anyone (including other members
of the HSBC Group), other than where:
•

we are legally required to disclose;

•

we have a public duty to disclose;

•

our, or an HSBC third party’s, legitimate business purposes require
disclosure;

•

the disclosure is made with your consent; or

•

it is disclosed as set out in these General Terms.

لن يتم االف�صاح عن معلومات العميل لأي �شخ�ص (مبا يف ذلك �أع�ضاء �آخرين من جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي
:)) �إال عندماHSBC(

7.3 What will you do with my information?
You agree that we (including other members of the HSBC Group) may collect, use
and share Customer Information (including relevant information about you, your
transactions, your use of our products and services, and your relationships with
the HSBC Group).

نكون ملزمني مبوجب القانون باالف�صاح؛ �أو

•

يكون لدينا واجب عام يحتم علينا الإف�صاح؛ �أو

•

) تتطلب الإف�صاح؛ �أوHSBC(تكون غاياتنا التجارية امل�رشوعة �أو غايات الغري من جمموعة ات�ش ا�س بي �سي

•

.يتم الإف�صاح باال�ستناد على موافقتك

•

.يتم الإف�صاح عن �أي معلومات كما هو مبني يف هذه الأحكام العامة

•

 ماذا �سوف تفعلون مبعلوماتي؟3-7

)) قد نقوم بجمع وا�ستعمالHSBC( �إنك توافق على �أننا (مبا يف ذلك �أي �أع�ضاء �آخرين من جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي
وم�شاركة معلوماتك كعميل (مبا يف ذلك �أي معلومات ذات عالقة بك وبعملياتك وا�ستخدامك ملنتجاتنا وخدماتنا
.))HSBC(وعالقتك مع جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي

7.4 How will you collect my information?
Customer Information may be requested by us or on our behalf or that of the
HSBC Group, and may be collected from you directly, from a person acting on
your behalf, from other sources (including from publicly available information), and
it may be generated or combined with other information available to us or any
member of the HSBC Group.

 كيف تقومون بجمع معلوماتي؟4-7

�إن معلومات العميل قد يتم طلبها من قبلنا �أو من قبل �أحد بالنيابة عنا �أو من قبل جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
) �أو قد يتم احل�صول عليها منك مبا�رشة �أو من �شخ�ص ينوب عنك �أو من �أي م�صادر �أخرى (مبا يف ذلكHSBC(
 كما قد يتم ا�ستخراجها �أو دجمها مع معلومات �أخرى متوفرة لدينا �أو لأي من،)املعلومات املعروفة لدى العامة
.)HSBC(�أع�ضاء جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي
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 ما هي الغايات التي �سوف تقومون من �أجلها مبعاجلة معلوماتي؟5-7

7.5 For what purposes will you process my information?
You agree that we (including other members of the HSBC Group) may process,
transfer, and disclose Customer Information in connection with the following
purposes:

)) قد نقوم مبعاجلة وHSBC()�إنك توافق على �أننا (مبا يف ذلك �أي �أع�ضاء �آخرين من جمموعة �إت�ش �إ�س بي �س
: حتويل والإف�صاح عن معلوماتك كعميل فيما يتعلق بالغايات التالية
(�أ) تقدمي اخلدمات واملوافقة �أو �إدارة �أو تطبيق �أو تنفيذ �أي عملية تطلبها �أو توافق عليها؛ و
(ب) حتقيق التزامات االمتثال؛ و
(ج) تنفيذ �أي من �أن�شطة �إدارة خماطر اجلرائم املالية؛ و
(د) حت�صيل �أي مبالغ م�ستحقة وغري م�سددة من قبلك؛ و
(هـ) �إجراء حتقق من الو�ضع االئتماين واحل�صول على �إعطاء معلومات ائتمانية؛ و
)؛ وHSBC( (و) تنفيذ �أو الدفاع عن حقوقنا �أو �أي من حقوق �أع�ضاء جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي
) (مبا يف ذلك �إدارةHSBC( (ز) لغايات متطلباتنا الت�شغيلية الداخلية �أو متطلبات جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
 وغايات التدقيق والإدارة)؛ و، و الت�أمني، والتخطيط والتطوير لنظام �أو منتج،املخاطر واالئتمان
(ح) احلفاظ على عالقتنا بكافة جوانبها اجتاهك (مبا يف ذلك الت�سويق والدعاية خلدماتنا املالية �أو
،)املنتجات وم�سح ال�سوق ذو العالقة

(a) the provision of services and to approve, manage, administer or effect any
transactions that you request or authorise;
(b) meeting Compliance Obligations;
(c) conducting Financial Crime Risk Management Activity;
(d) collecting any amounts due and outstanding from you;
(e) conducting credit checks and obtaining or providing credit references;
(f) enforcing or defending our rights, or those of a member of the HSBC Group;
(g) for our internal operational requirements or those of the HSBC Group (including
credit and risk management, system or product development and planning,
insurance, audit and administrative purposes); and
(h) maintaining our overall relationship with you (including marketing or promoting
financial services or related products and market research),

.)"(يتم الإ�شارة �إلى الغايات املذكورة �أعاله جمتمعني بـ "الــغــايــات

 مع من �سوف تتم م�شاركة معلوماتي؟6-7

(together referred to as the “Purposes”).

�إنك توافق ب�أننا عند احلاجة وال�رضورة ولتحقيق الغايات قد نقوم بتحويل والإف�صاح عن �أي من معلوماتك
كعميل �إلى متلقيني املعلومات التاليني ب�شكل عاملي (والذين قد يقومون �أي�ض ًا مبعاجلة وحتويل والإف�صاح عن
:)مثل هذه املعلومات لتحقيق الغايات

7.6 Who will you share my information with?
You agree that we may, as necessary and appropriate for the Purposes, transfer and
disclose any Customer Information to the following recipients globally (who may
also process, transfer and disclose such Customer Information for the Purposes):

) ؛ وHSBC( (�أ)	�أي ع�ضو من �أع�ضاء جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي
)HSBC(  �أو �أي �شخ�ص مرتبط مبجموعة ات�ش ا�س بي �سي، �أو وكيل �أو مقدم للخدمة،(ب)	�أي مقاول فرعي
(مبا يف ذلك موظفيها ومديريها و�إدارتها)؛ و
(ج)	�أي �سلطات ر�سمية لغايات الإجابة على طلباتهم؛ و
 �أو �أ�شخا�ص م�سمون، �أوم�ستفيدين، �أومتلقي لدفعات من املال،(د)	�أي �أ�شخا�ص يت�رصفون بالنيابة عنك
 �أو املرا�سلني �أو البنوك الوكيلة �أو غرف املقا�صة �أو �أنظمة الت�سوية، �أو و�سطاء،لغايات �إدارة احل�ساب
swap or trade(  �أو،)upstream withholding agents( �أو،�أو �أطراف ال�سوق املتقابلة
 �أو ال�رشكات التي تتعامل معها من خالل الأوراق املالية (حيث �أن هذه، �أو البور�صات،)repositories
الأوراق املالية يتم �إدارتها من قبلنا مل�صلحتك)؛ و
 �أو يتحمل خماطرة ناجمة عن اخلدمة �أو ترتبط بها؛ و،(هـ)	�أي طرف يف عملية قد يت�أتى له منها م�صلحة
(و)	�أي من�ش�أة مالية و�أي مكاتب �أخرى لالئتمان �أو وكاالت االئتمان املرجعية والتي نختار التعامل معها
للح�صول على معلومات ائتمانية �أو االف�صاح عنها و�أي معلومات �أخرى؛ و

a. any member of the HSBC Group;
b. any sub-contractors, agents, service providers, or associates of the HSBC Group
(including their employees, directors and officers);
c. any Authorities, in response to their requests;
d. persons acting on your behalf, payment recipients, beneficiaries, account
nominees, intermediary, correspondent and agent banks, clearing houses,
clearing or settlement systems, market counterparties, upstream withholding
agents, swap or trade repositories, stock exchanges, companies in which you
have an interest in securities (where such securities are held by us for you);
e. any party to a transaction acquiring interest in, or assuming risk in, or in
connection with, the Services;
f.

(ز) الغري ممن يقومون ب�إدارة �صندوق مايل معني يقدم خدمات �إدارة املمتلكات لك؛ و

other financial institutions, credit bureaus or credit reference agencies as we
choose to use from time-to-time for the purposes of obtaining or providing credit
references and other information;

(ح)	�أي وكيل �أ�سهم نقوم نحن بتعريفك عليه �أو نحول عليه بع�ض املهتمني بالأ�سهم؛ و
22

،) �أو حتويلها �أو الت�رصف بها �أو االندماج �أو اال�ستحواذHSBC((ط)	�أي �أمر يتعلق ب�أعمال ات�ش ا�س بي �سي

g. any third party fund manager who provides asset management services to you;

و�أينما كان املذكورون �أعاله موجودين مبا يف ذلك �أي دول خارج قطر و�أي دول ال يوجد فيها قوانني حلماية
.املعلومات

h. any introducing broker to whom we provide introductions or referrals; and
i.

in connection with any HSBC business transfer, disposal, merger or acquisition,

 هل �ستلج�أون ال�ستخدام مكاتب االئتمان؟7-7

wherever located, including in jurisdictions other than Qatar and jurisdictions which
do not have data protection laws.

مكاتب االئتمان املرجعية و�أن ن�ستخدم/�إنك توافق على قيامنا مب�شاركة معلوماتك مع وكاالت
.املعلومات املتواجدة عن طريق امل�صادر العامة للتحقق من هويتك ومن مدى مالءمتك للح�ساب
عند تقدمي طلب لفتح ح�ساب جاري �أو للح�صول على ت�سهيالت ائتمانية وخالل مدة ذلك احل�ساب
مكاتب ائتمان كمرجعية للح�صول على تقرير لتقييم/�أو الت�سهيالت ف�إننا قد نلج�أ �إلى وكاالت
.قدرتك على الوفاء بالتزاماتك املالية

7.7 Will you use Credit Bureaus?
You agree that we can share your information with credit reference agencies/
bureaus and use information available from public sources to verify your identity
and suitability for an Account. When you apply for a Current Account or for credit
facilities, and during the term of that Account or facility, we may request a report
from a credit reference agency/bureau to assess your ability to meet your financial
commitments.

 ممكن ان ن�شارك معلوماتك مع وكاالت خارجية لتح�صيل الديون مفو�ضة من ات�ش ا�س بي،باال�ضافة
.) لغايات حت�صيل اي ديون م�ستحقة يف ذمتك لناHSBC( �سي

مرجعية لبنوك �أخرى؟/ هل �ستقومون ب�إعطاء �أي معلومات8-7

In addition, we may share your information with HSBC-authorised external debt
collection agencies for the purposes of collection of any overdue debts you may
owe to us.

.�سوف نطلب احل�صول على موافقتك قبل قيامنا بتزويد �أي بنك مبعلومات مرجعية حولك

 ماذا �سيحدث يف حال مل �أُبقِكم على اطالع على معلوماتي املحدثة �أو يف حال9-7
رف�ضت �إعطاءكم معلومات تطلبونها؟

7.8 Will you provide a reference to another bank about me?
We will obtain your consent before providing a reference to another bank about you.

:يف حال
• مل تقم بتزويدنا مبعلومات العميل التي نطلبها ب�شكل فوري؛ �أو

7.9 What happens if I don’t keep you updated with changes to my information
or if I refuse to give you information you request from me?
If:
•

you fail to provide promptly Customer Information that we request; or

•

you withhold or withdraw any consents that we may need to process, transfer
or disclose Customer Information for the Purposes (except for purposes
connected with marketing or promoting products and services to you); or

•

�إنك امتنعت �أو �سحبت �أي موافقات قد نحتاجها ملعاجلة �أو حتويل �أو الإف�صاح عن
معلوماتك كعميل لتحقيق الغايات (با�ستثناء الغايات املت�صلة بالت�سويق والدعاية
للمنتجات واخلدمات املقدمة لك)؛ �أو

•

) �شكوك بوجودHSBC( توفر لدينا �أو لدى �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
،جرمية مالية �أو خطر مت�صل بذلك

•

: ف�إنك توافق �أننا قد
(�أ)	ال نكون قادرين �أن نقدم �أو �أن ن�ستمر بتقدمي جزء �أو كامل اخلدمات لك كما �أننا �سوف
�أو/نحتفظ بحقنا ب�إنهاء العالقة فيما بيننا؛ و

we have, or a member of the HSBC Group has, suspicions regarding Financial
Crime or an associated risk;

)HSBC( نقوم باتخاذ �إجراءات الزمة لنا �أو لأي من �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي

then you agree that we may:

�أو/لغايات حتقيق التزامات االمتثال؛ و

a. be unable to provide new, or continue to provide all or part of the, Services to
you and reserve the right to end our relationship with you;

)(ب

ح�ساباتك يف احلاالت التي يجيزها القانون/(ج) نقوم بحجب �أو حتويل �أو �إغالق ح�سابك
.املحلي

b. take actions necessary for us or a member of the HSBC Group to meet the
Compliance Obligations; and/or

ً ف�إنك �إن مل تقم �أنت �أو �أي �شخ�ص مرتبط بك �أو بح�سابك بتزويدنا فورا،باال�ضافة �إلى ذلك
 ف�إنك توافق اننا قد،مبعلومات �رضيبية وك�شوفات مرافقة وتنازالت وموافقات قد نطلبها منك

c. block, transfer or close your account(s) where permitted under local Laws.
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نتخذ قراراً فيما يتعلق بو�ضعك مبا يف ذلك �رضورة قيامنا االبالغ عن خماوفنا لل�سلطة ال�رضيبية
 �إن مثل هذا االجراء قد يعني ب�أننا (�أو �أي �شخ�ص �آخر) ملزمني بحجز مبالغ يتطلب.املخت�صة
القانون حجزها من قبل �أي �سلطة �رضيبية ودفع هذه املبالغ لل�سلطة ال�رضيبية املعينة و�أنك
.توافق على ذلك

In addition, if you fail to supply promptly your, or a Connected Person’s, Tax
Information and accompanying statements, waivers and consents, as may be
requested, then we may make our own judgement with respect to your status,
including whether you are reportable to a Tax Authority. Such action may mean we
or other persons are required to withhold amounts as may be legally required by any
Tax Authority and pay such amounts to the appropriate Tax Authority.

 ماذا لو تغريت معلوماتي؟10-7

 يوم ًا وب�شكل كتابي عن وجود �أي30 �إنك توافق على �أن تقوم ب�إعالمنا فوراً ويف �أي حال خالل مدة �أق�صاها
تعديل على معلومات العميل اخلا�صة بك والتي قمت بتزويدنا بها �أو لأي من �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
 و�أن تقوم بالرد فوراً على �أي طلب للح�صول على معلومات العميل �سواء من قبلنا �أو،) من وقت لآخرHSBC(
.)HSBC( من قبل �أي من �أع�ضاء جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي

7.10 What if my information changes?
You agree to inform us promptly, and in any event within 30 days, in writing if there
are any changes to Customer Information supplied to us or a member of the HSBC
Group from time-to-time, and to respond promptly to any request for Customer
Information from us or a member of the HSBC Group.

 ماذا لو قمت ب�إعطائكم معلومات �شخ�ص �آخر؟11-7

7.11 What if I give you someone else’s information?
By agreeing to these General Terms, you are confirming that every person whose
information (including Personal Data or Tax Information) you have provided to us or
a member of the HSBC Group has (or will at the relevant time have) been notified of
and agreed to the processing, disclosure and transfer of their information as set out
in these Terms.

 ف�إنك تقر وت�ؤكد ب�أن جميع املعلومات املقدمة لنا �أو لأي من �أع�ضاء،مبوافقتك على هذه الأحكام العامة
) من قبلك حول �أي �شخ�ص (مبا يف ذلك البيانات ال�شخ�صية �أو ال�رضيبيةHSBC( جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
اخلا�صة بهم) قد قمت ب�إبالغنا �إياها بعد قيامك باحل�صول على على موافقتهم حول قيامنا مبعاجلة
.والإف�صاح وحتويل هذه املعلومات كما هو مو�ضح يف هذه الأحكام

 كيف �سوف تتم حماية معلوماتي؟12-7

7.12 How will my information be protected?
Whether it is processed in Qatar or overseas, Customer Information will be
protected by a strict code of secrecy and security which all members of the HSBC
Group, their staff and third parties are subject to.

 ف�إن معلومات العميل �سوف تتم حمايتها،�سواء كانت هذه املعلومات قد متت معاجلتها يف قطر �أو خارجها
 يلتزم به جميع �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي،مبوجب نظام �صارم ي�ضمن ال�رسية والأمان للمعلومات
.) وموظفيها والغري ممن هم خا�ضعون لهاHSBC(

 ماذا عن قوانني و�أنظمة �رسية املعلومات البنكية؟13-7

7.13 What about banking secrecy laws and regulations?
By agreeing to these General Terms, you are expressly giving us your consent to
share your information as described in these General Terms and you are expressly
giving up any right to secrecy you have under banking secrecy laws and regulations
in Qatar and in other jurisdictions (“Banking Secrecy Laws and Regulations”). You
expressly agree not to hold us or any member of the HSBC Group (including any
officers, staff and third party agents) liable in relation to such Banking Secrecy Laws
and Regulations, unless we have acted fraudulently or with willful misconduct or
gross negligence.

 ف�إنك متنحنا �رصاحة موافقتك مل�شاركة معلوماتك كما هو مو�ضح يف هذه،مبوافقتك على هذه الأحكام العامة
الأحكام العامة كما �أنك تتنازل �رصاحة عن �أي حقوق ممنوحة لك مبوجب قوانني و�أنظمة �رسية املعلومات
البنكية يف قطر ويف �أي دول �أخرى ("قوانني و�أنظمة �رسية املعلومات البنكية") و�أنك توافق �أي�ض ًا على عدم
) (مبا يت�ضمن �أي مدراء �أو موظفني و�أي �أطرافHSBC( حتميلنا �أو �أي من �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
 �إال �إذا كنا قد،ثالثة يعملون كوكالء ) �أي م�س�ؤولية فيما يتعلق بقوانني و�أنظمة �رسية املعلومات البنكية
.ت�رصفنا بطرق احتيالية �أو ب�سوء ت�رصف متعمد �أو نتيجة �إهمال ج�سيم

�أو �إنهاء عالقتي معكم؟/ ماذا يح�صل للمعلومات اخلا�صة بي يف حال �إغالق ح�سابي و14-7

7.14 What happens to my information if my Account is closed and/or my
relationship with you ends?
This section of these General Terms will continue to apply even if we (or any other
member of the HSBC Group) end the relationship with you and/or your Account is
closed.

�إن هذا الق�سم من الأحكام العامة �سوف يظل نافذاً حتى لو قمنا نحن (�أو �أي من �أع�ضاء جمموعة �إن�ش �إ�س بي
.�أو مت اغالق ح�سابك لدينا/)) بانهاء العالقة بيننا وHSBC( �سي
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 .8حماية ح�سابك البنكي

		8. Protecting your Account

 1-8ماذا يجب �أن �أفعل لإبقاء ح�سابي �آمن وحممي؟

?8.1 What must I do to keep my Account safe and secure
You must take all reasonable precautions to keep your cards, security details
(especially your PIN), cheque book, HSBC Secure Key and other security tools
safe and to prevent fraudulent use of them. Further details about your HSBC
Secure Key can be found on our Website.

يتوجب عليك اتخاذ جميع االحتياطات املعقولة لإبقاء بطاقاتك و تفا�صيل الأمن اخلا�صة بك (خ�صو�ص ًا كلمة
ال�رس) ودفرت ال�شيكات وكلمة املرور الآمن اخلا�صة بـ ات�ش ا�س بي �سي ( )HSBCو�أدوات احلماية الأخرى يف
مكان �آمن لتمنع �أي ا�ستعمال لها بطرق احتيالية .ميكنك �أن جتد معلومات ا�ضافية حول كلمة املرور الآمن
اخلا�صة بـ ات�ش ا�س بي �سي ( )HSBCوكيفية حماية ح�سابك على موقعنا االلكرتوين.

If you no longer require your cards or unused cheques, please destroy them
securely (cutting them into at least 6 pieces).

�إذا مل تعد حتتاج لبطاقاتك �أو ال�شيكات غري امل�ستعملة من دفرت �شيكاتك ،يرجى منك القيام ب�إتالفها ب�شكل �آمن
(ق�صهم على الأقل �إلى  6قطع).

We will ask you to help us and the police (including reporting to the police) or
other Authorities and third parties with any investigation into the suspected
misuse of your cards, security details, cheques, HSBC Secure Key or other
security tools. By agreeing to these General Terms, you agree that we may
disclose information about your Account to the police, other Authorities and/or
relevant third parties to help us recover or prevent losses.

�سوف نطلب منك �أن تقدم امل�ساعدة لنا ولل�رشطة (مبا يف ذلك تقدمي بيان لل�رشطة) �أو لأي �سلطة �أخرى �أو الغري
ذو عالقة يف �أي حتقيق يتعلق ب�إ�ساءة ا�ستعمال بطاقاتك وتفا�صيل الأمن اخلا�صة بك وال�شيكات وكلمة املرور
الآمن اخلا�صة بـ ات�ش ا�س بي �سي ( )HSBCو�أدوات احلماية الأخرى .مبوافقتك على هذه الأحكام العامة ،ف�إنك
توافق على �أننا قد نقوم بالإف�صاح عن معلوماتك لل�رشطة �أو لأي �سلطة �أخرى �أو الغري ذو عالقة وذلك مل�ساعدتنا
يف تعوي�ض اخل�سائر �أو منعها.

 2-8ماذا يتوجب علي �أن �أفعل �إذا فقدت او �رسقت مني كلمة املرور اخلا�صة بي �أو بطاقة الدفع
اخلا�صة بي �أو دفرت ال�شيكات �أو اعتقدت ب�أن �شخ�ص �آخر يعلم تفا�صيل الأمن اخلا�صة بي؟

8.2 What should I do if my Debit Card, chequebook or HSBC Secure Key
?is lost or stolen or I think someone else knows my security details
If your Debit Card, chequebook, HSBC Secure Key, other security tools or your
security details (for instance your PIN) have been lost or stolen or you suspect
someone has tried to use them you must call us straight away using the
numbers listed on the Telephone Banking section on our Website, on the back
of your cards or on HSBC Mobile Banking or visiting one of our Branches.

�إذا مت فقدان �أو �رسقة بطاقة الدفع اخلا�صة بك �أو دفرت ال�شيكات �أو كلمة املرور الآمن اخلا�صة بـ ات�ش ا�س بي
�سي (� )HSBCأو�أدوات احلماية الأخرى �أو تفا�صيل الأمن اخلا�صة بك (خ�صو�ص ًا كلمة ال�رس) �أو �إذا اعتقدت
ب�أن �شخ�ص �آخر قد حاول ا�ستخدامها ،ف�إنه يتوجب عليك �أن تقوم مبكاملتنا فورا على الأرقام الواردة يف ق�سم
التعامالت البنكية بوا�سطة �أرقام الهواتف الواردة على موقعنا االلكرتوين �أو على ظهر �أي من بطاقاتك �أو على
التعامل البنكي لبنك ات�ش ا�س بي �سي ( )HSBCعرب الهاتف اخللوي �أو زيارة �أي من فروعنا.

We will not be liable for any losses incurred prior to you telling us that
your Debit Card, chequebook, HSBC Secure Key, other security tools or
your security details have been lost or stolen (see section 20 for further
information). If you subsequently find anything that you have reported as being
lost or stolen, you must not use it again.

�إننا لن نتحمل �أي م�س�ؤولية ب�أي �شكل من الأ�شكال عن �أي خ�سائر نتجت قبل �أن تقوم بتبليغنا عن فقدان �أو
�رسقة بطاقة الدفع اخلا�صة بك �أو دفرت ال�شيكات �أو كلمة املرور الآمن اخلا�صة بـ ات�ش ا�س بي �سي (� )HSBCأو
�أدوات احلماية الأخرى �أو تفا�صيل الأمن اخلا�صة بك (يرجى االطالع على الق�سم  20للمزيد من املعلومات) .عند
عثورك على �أي من البطاقات �أو الأ�شياء التي فقد وتخ�ص ح�سابك لدينا ،يجب عليك عدم ا�ستعمالها مرة �أخرى.

 .9معلومات وك�شوفات احل�ساب

		9. Balance information and statements

 1-9متى �أح�صل على ك�شف ح�ساب؟

?9.1 When will I get an Account statement
We will either deliver a paper statement for your Account to the address we have
on our records for you or your statement will be available to view within Personal
Internet Banking at least every month (unless you have asked us for a different
frequency of statements). You are responsible for updating your contact details to
ensure you receive statements from us.

�سوف نقوم ب�إر�سال ورقة بك�شف احل�ساب �إلى العنوان املوجود لدينا يف �سجالتنا لك �أو �أن ك�شف ح�سابك �سيكون
متوفر لالطالع عليه من خالل التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت كل �3شهور) �إال �إذا قمت بطلب تكرار
خمتلف للح�صول على ك�شف احل�ساب( .يتوجب عليك �أن حتر�ص على حتديث تفا�صيل االت�صال بك للت�أكد من
ا�ستالم ك�شف ح�سابك املر�سل لك من قبلنا.
�إذا فقدت �أحد ك�شوفات احل�ساب ميكنك �أن تطلب منا �أن نقوم ب�إر�سال ن�سخة �أخرى من الك�شف .من املمكن �أن يتم
احت�ساب ر�سم ا�ضايف ملثل هذه اخلدمة (يرجى االطالع على جدول اخلدمات والتعرفات على موقعنا االلكرتوين
للمزيد من التفا�صيل حول ر�سومنا وم�صاريفنا).

If you have lost one of your monthly statements, you can ask us for a duplicate of
your statement. There may be a charge for this service – please see our Tariff of
Charges on our Website for details of our fees and charges.
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 ما الفرق بني "الر�صيد" و"الر�صيد املتوفر" يف ح�سابي؟2-9

9.2 What is the difference between the “balance” and “available balance” on
my Account?
The “balance” on your Account represents the current balance, but may also
include payments that are still being processed (for example card payments that are
yet to be debited) and does not include the amount of any pre-authorised Overdraft
we have agreed.

�إن “الر�صيد" يف ح�سابك ميثل الر�صيد احلايل ولكن قد يت�ضمن �أي�ض ًا دفعات التزال يف طور املعاجلة
(على �سبيل املثال دفعات البطاقات االئتمانية التي مل يتم ت�سديدها بعد) كما �أنه ال يت�ضمن �أي مقدار
.من املال مت احل�صول على املوافقة امل�سبقة بخ�صو�صه مبوجب ح�ساب جاري مدين
�أما " الر�صيد املتوفر" يف ح�سابك فيمثل مقدار املبالغ التي ميكن �سحبها وا�ستخدامها ويحت�سب من
�ضمنها �أي�ض ًا �أي مقدار من املال مت احل�صول على املوافقة امل�سبقة عليه مبوجب ح�ساب جاري مدين
. ومبعنى �آخر فهو الر�صيد املتواجد يف ح�سابك والذي ميكنك �سحبه من احل�ساب.اتفقنا عليها

The “available balance” on your Account represents the amount of cleared funds in
your Account and takes into account any pre-authorised Overdraft we have agreed,
i.e. it is the balance in your Account that is available for you to draw.

 هل هناك وقت حمدد لال�ستف�سار على حول �أي بند يف ك�شف ح�سابي؟3-9

9.3 Is there any time limit on me querying an entry on my statement?
You must examine your monthly statement as soon as you receive it. If you see an
entry on your monthly statement that you do not recognise or you think is incorrect,
you must let us know within 30 days of the statement date.

 ويف حال وجدت �أي بند يف.يتوجب عليك التحقق من ك�شف احل�ساب الذي ي�صلك فور و�صوله اليك
 ف�إنه يتوجب عليك �إعالمنا بذلك خالل،ك�شف ح�سابك ال ت�ستطيع التعرف عليه �أو تعتقد بعدم �صحته
. يوم ًا من تاريخ ك�شف احل�ساب30

If we agree that there has been an error, we will take steps to correct it. We may
need to carry out an investigation and we may ask you to give us more information
or supporting documentation.

، ف�إننا �سوف نقوم باتخاذ اخلطوات الالزمة لت�صحيحه،�إذا اتفقنا على وجود خط�أ يف ك�شف احل�ساب
وقد نحتاج لأن نقوم ب�إجراء حتقيق وقد نطلب منك �إعطاءنا املزيد من املعلومات �أو امل�ستندات
.الداعمة

If you do not tell us within the 30 day period, we will assume that you agree with
the contents of your statement and we will not usually investigate or correct any
disputed entries unless we think we may have made an error.

 ف�إننا �سوف نفرت�ض، يوم ًا من تاريخ ك�شف احل�ساب30 �إذا مل تقم ب�إعالمنا بالبند املعني خالل مدة
قبولك مبحتوى ك�شف احل�ساب حيث �أننا ال نقوم عادة بالتحقيق �أو بت�صحيح �أي بند خمتلف عليه �إال
.�إذا اعتقدنا �أننا قد قمنا ب�إجراء خاطئ

9.4 What happens if someone obtains a Court order against me or my Account?
If we receive a Court order we have to comply with that order. This may mean we
have to make deductions from your Account and payments may not be processed
or may be reversed.

 ماذا يح�صل يف حال ح�صول �أي �شخ�ص على قرار حمكمة �ضدي �أو على ح�سابي؟4-9

 وهذا قد يعني ب�أنه يتوجب.�إذا مت �إ�شعارنا بقرار حمكمة ف�إنه يتوجب علينا التقيد بهذا القرار وتنفيذه
.علينا اقتطاع مبالغ من ح�سابك �أو �أن بع�ض الدفعات قد ال يتم تنفيذها من قبلنا �أو قد يتم عك�سها

9.5 Will I receive advance notice of payments due to credit my Account?
On Personal Internet Banking you can see payments that are due to credit your
Account one Working Day before they show on your statement. However, these
payments may be returned or recalled by the person making the payment and may
never be added to your statement.

 هل �س�أ�ستلم �أي ا�شعار م�سبق عن �أي دفعات م�ستحقة �سيتم ايداعها يف ح�سابي؟5-9

من خالل التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت ميكنك �أن تطلع على �أي دفعات م�ستحقة �سوف
 وقد يتم ا�سرتجاع هذه.يتم ايداعها يف ح�سابك قبل يوم عمل واحد من ظهورها على ك�شف ح�سابك
.الدفعات �أو �إعادة طلبها من قبل ال�شخ�ص الذي يقوم بدفعها وقد ال يتم قيدها على ك�شف ح�سابك
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 .10احل�سابات البنكية امل�شرتكة

		10. Joint Accounts

 1-10يف حال كان لدي ح�ساب م�شرتك هل يتوجب علينا �إعطاءكم �أوامر م�شرتكة لإجراء دفعات
بخ�صو�ص هذا احل�ساب؟

10.1 If we have a Joint Account do we have to give you joint instructions to
?make payments
When you open a Joint Account you will be able to select on the application form
whether we should accept instructions from each of the Joint Account holders
without the others’ confirmation or whether you want us to act only when all
Account holders give us instructions together. You’ll be asked to tick a box saying
“either” or “and” to show which of these options for accepting instructions you
want us to follow.

عند قيامك بفتح ح�ساب م�شرتك ف�إنه با�ستطاعتك �أن تختار على ا�ستمارة طلب فتح احل�ساب امل�شرتك فيما �إذا
كان يتوجب علينا قبول التعليمات من �أي من امل�ستفيدين من احل�ساب دون احلاجة للت�أكيد من الطرف الآخر
�أو �أنه يتوجب علينا احل�صول على موافقة جميع امل�ستفيدين من احل�ساب عند �إعطاء �أي تعليمات� .سوف يكون
اخليار وا�ضح يف ا�ستمارة الطلب بحيث ت�ضع ا�شارة عند �أحد اخليارين يف املربع "�أي من امل�ستفيدين" �أو
"جميعهم" لكي تو�ضح لنا �أي من التعليمات يتوجب علينا اتباعها.

If you choose “either”, we will accept instructions (including payment instructions
and “stop payment” instructions) from each Joint Account holder in relation to the
Joint Account, without confirmation from the other Joint Account holders.

�إذا قمت باختيار"�أي من امل�ستفيدين" ف�إننا �سوف نقبل التعليمات (مبا يت�ضمن التعليمات بالدفع �أو بوقف
الدفع) من �أي من امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك دون احلاجة للت�أكيد من �أي م�ستفيد �آخر.
�إذا قمت باختيار "جميعهم" ف�إننا �سوف نقبل التعليمات التي تت�ضمن دليل على قبول كافة امل�ستفيدين من
احل�ساب امل�شرتك .مبعنى �آخر� ،أننا لن ننفذ �أي تعليمات بالدفع �أو بوقف الدفع منك �إال �إذا ح�صلنا على موافقة
كافة امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك .لهذا ال�سبب� ،إذا قمت باختيار "جميعهم" ف�إننا لن ن�ستطيع منحك احلق
باال�ستفادة من خدمات معينة للح�ساب امل�شرتك مثل التعامل البنكي عرب الهاتف و التعامل البنكي ال�شخ�صي
عرب الهاتف اخللوي والتعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت ولن نقوم مبنح �أي من امل�ستفيدين من احل�ساب
امل�شرتك بطاقة دفع.

If you choose “and”, we will only accept instructions with evidence of all Joint
Account holders’ consent. We will not act on any “stop payment” instructions
from you unless we have all Joint Account holders’ consent. For this reason, if you
choose “and”, we usually cannot provide you with certain services for the Joint
Account, such as Telephone Banking, Mobile Banking and Personal Internet Banking
and we will not give any of the Joint Account holders a Debit Card.
10.2 What about any payments that are in the sole names of any of the Joint
?Account holders
If you choose “either” on the application form we may accept payments that are
in the sole same of any Joint Account holder. These payments may include any
dividends, interest on securities or cheques,

 2-10ماذا عن الدفعات املوجهة �إلى الأ�سماء ال�شخ�صية لأي من �أ�صحاب التواقيع امل�شرتكة يف
احل�ساب؟

�إذا قمت �أنت بتحديد "�أي" ا�سم من هذه الأ�سماء عند ملئك للنموذج ،فقد نقبل �أي دفعات با�سم �أي �شخ�ص يحمل
توقيع م�شرتك يف احل�ساب .وقد ت�شمل هذه الدفعات �أرباح �أ�سهم ،فوائد على ال�ضمانات املالية �أو �شيكات.

?10.3 Do all of us have to apply for an Overdraft on the Account
If you want to apply for an Overdraft for your Joint Account, all Joint Account
holders must apply, even if you have elected for an “either” instruction.

 3-10هل يتوجب علينا جميعا �أن نتقدم للح�صول على ت�سهيالت جارية على احل�ساب؟

�إذا �أردت �أن تتقدم للح�صول على ت�سهيالت جارية على ح�سابك امل�شرتك ف�إن جميع امل�ستفيدين من احل�ساب
امل�شرتك ،يتوجب �أن يتقدموا بالطلب حتى �إذا قمت باختيار تعليمات "�أي من امل�ستفيدين".

10.4 What can we do in our sole names and what must we do in our joint
?names
All Joint Account holders’ consent is needed to open further Accounts in their joint
names and to close Accounts in their joint names.

 4-10ماذا ن�ستطيع �أن نفعل ب�صفتنا ال�شخ�صية وماذا يجب �أن نفعل ب�أ�سمائنا امل�شرتكة؟

يتوجب احل�صول علي موافقة جميع امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك لغايات فتح ح�سابات ا�ضافية ب�أ�سمائهم
امل�شرتكة و�أي�ض ًا لإغالق احل�سابات امل�شرتكة.

It is not possible for a Joint Account to be converted to a Sole Account in the name
of one of the Joint Account parties.

من غري املمكن حتويل ح�ساب م�شرتك �إلى ح�ساب �شخ�صي منفرد با�سم �أحد امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك.
ي�ستطيع امل�ستفيدون من احل�ساب امل�شرتك فتح ح�سابات �شخ�صية منفردة ب�أ�سمائهم ال�شخ�صية.

Joint Account holders can open additional Sole Accounts in their sole names.
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 5-10ماذا يح�صل يف حال ن�شوب نزاع بيني وبني امل�ستفيد الآخر من احل�ساب امل�شرتك؟

?10.5 What happens if I have a dispute with my Joint Account holder
If we become aware of a dispute between Joint Account holders, we will not get
involved in it. If you have an “either” instruction on your Joint Account, we will
continue to act on the instructions of any of you acting alone until you all tell us
that you want to change your Joint Account to an “and” instruction or we receive a
Court order telling us what to do with the monies in the Joint Account.

�إذا و�صل �إلى علمنا ب�أن هنالك نزاع نا�شب بني امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك ف�إننا لن نتدخل فيه� .إذا
قمت باختيار خيار "�أي من امل�ستفيدين" للتعليمات حل�سابكم امل�شرتك ف�إننا �سوف ن�ستمر ب�إعتماد التعليمات
ال�صادرة عن �أحد امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك �إلى �أن يقوم جميع امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك
ب�إعالمنا بتغيري اخليار �إلى "جميعهم" �أو �إذا ا�ستلمنا قرار من املحكمة يعلمنا باالجراءات الواجب اتباعها
بالأموال املتوفرة يف احل�ساب امل�شرتك.

We will not be liable for any transactions made on the Joint Account by any Joint
Account holder where such transaction is disputed by the other Joint Account
holder unless we have acted in contravention of a Court order.

�إننا غري م�س�ؤولون عن �أي عملية تتم على ح�ساب م�شرتك من قبل �أي من امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك �إذا
مت التنازع حول هذه العملية من م�ستفيد �آخر من احل�ساب امل�شرتك �إال يف حال قيامنا ب�إجراء عمل يتعار�ض
مع قرار �صادر عن املحكمة املخت�صة.

10.6 Will you provide any Joint Account holder with information about a Joint
?Account
We will send each Joint Account holder a statement unless all of you ask us not to.

 6-10هل �ستقومون بتزويد �أي من امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك مبعلومات عن احل�ساب امل�شرتك؟

�سوف نقوم بار�سال ك�شف ح�ساب لكل م�ستفيد من احل�ساب امل�شرتك �إال �إذا كنتم قد طلبتم عك�س ذلك.

We will provide any Joint Account holder with any information about the Joint
Account.

�سوف نقوم مبنح �أي م�ستفيد من احل�ساب امل�شرتك �أي معلومات يطلبها عن احل�ساب امل�شرتك.

?10.7 Do we all have to apply for Personal Internet Banking
Personal Internet Banking is only available in respect of Joint Accounts if the Joint
Account is held with an “either” instruction.

 7-10هل يتوجب علينا جميعا �أن نتقدم بطلب للح�صول على ميزة التعامل عرب االنرتنت؟

يتوافر التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت فقط للح�سابات امل�شرتكة التي يقوم امل�ستفيدون منها باختيار
خيار "�أي من امل�ستفيدين".

If any Joint Account holder wants to see their Joint Account through Personal
Internet Banking, then they must each register for this service in their own right.
Each Joint Account holder can register for Personal Internet Banking and will be able
to see all of their Sole and Joint Accounts on their Personal Internet Banking profile.

اذا �أراد �أي من امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك ر�ؤية احل�ساب امل�شرتك عرب التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب
االنرتنت ف�إنه يتوجب �أن ي�سجل كل منهم لهذه اخلدمة م�ستق ًال عن الآخر .ي�ستطيع كل م�ستفيد من ح�ساب
م�شرتك الت�سجيل يف خدمة التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت وبالتايل �سوف يتمكن من ر�ؤية ح�ساباته
ال�شخ�صية وامل�شرتكة من خالل ملفه اخلا�ص يف التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت.

?10.8 What happens if the person I hold a Joint Account with dies
If one Joint Account holder dies, the Joint Account will be frozen until we receive
the appropriate documents from the Court to direct us how to handle the Joint
Account.

 8-10ماذا يح�صل يف حال وفاة �شخ�ص لدي ح�ساب م�شرتك معه؟

�إذا تويف �أحد امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك ف�إن احل�ساب امل�شرتك يتم جتميده �إلى �أن ن�ستلم امل�ستندات
املنا�سبة من املحكمة لتوجيهنا حول �آلية التعامل مع احل�ساب امل�شرتك.

?10.9 How do we close a Joint Account or cancel a Joint Account instruction
You need to send us confirmation in writing from all Joint Account holders that you
wish the Joint Account to be closed.

 9-10كيف نقوم ب�إغالق ح�ساب م�شرتك �أو نقوم ب�إلغاء تعليمات تتعلق باحل�ساب امل�شرتك؟

يتوجب عليك �أن تر�سل ت�أكيد خطي من جميع امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك حول رغبتهم �إغالق احل�ساب
امل�شرتك .للمزيد من التفا�صيل حول �إغالق احل�سابات ب�شكل عام يرجى االطالع على الق�سم (.)6

For more details on Account closure generally, please see section 6.

 10-10هل يوجد �أي حاالت �أخرى لن تقوموا فيها بتنفيذ تعليمات �صادرة عني فيما يتعلق
باحل�ساب امل�شرتك؟

10.10 Are there any circumstances where you would not follow my
?instructions in respect of the Joint Account
We will not act on an instruction from any of the Joint Account holders in respect
of the Joint Account, and we may even cancel such an instruction, if a Court or
regulatory authority tells us to do so.

قد نتوقف عن تنفيذ �أي من التعليمات ال�صادرة من امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك واملتعلقة بح�سابهم
امل�شرتك وقد نقوم ب�إلغاء مثل هذه التعليمات �إذا قامت املحكمة �أو جهة تنظيمية با�صدار �أوامر لنا للقيام
بذلك.
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 .11املقا�صة (ا�ستخدام مال يف ح�ساب بنكي لتغطية دين على ح�ساب بنكي �آخر).

)11. Set-off (using money in one account to meet a debt on another account

 1-11ماذا يعني م�صطلح "املقا�صة"؟

?11.1 What does “set-off” mean
If you:

�إذا كنت:
•

متلك مال يف ح�ساب �شخ�صي منفرد �أو م�شرتك لدينا؛ و

•

وتدين لنا مببلغ من املال على �أي منتج حيث �أ�صبح هذا املبلغ م�ستحق الأداء ولكن مل يتم ت�سديده (قد
يكون جاري مدين �أو قر�ض �أو بطاقة ائتمانية �أو �أي منتج ائتماين �آخر).

This is our right of “set-off”. We can also use our right of set-off if we owe you
money against debt that you owe us.

هذا هو حقنا باجراء املقا�صة .كذلك ن�ستطيع ا�ستخدام حقنا يف املقا�صة لت�سوية �أي مبلغ م�ستحق لك يف
مقابل �أي مبلغ م�ستحق لنا عندك.

We can use our right of set-off in the following way (where
A and B are Joint Account holders, also with Accounts in
their sole names):

ن�ستطيع ا�ستخدام حقنا ب�إجراء املقا�صة بالطريقة التالية (عندما يكون �أ و ب
م�ستفيدين من ح�ساب م�شرتك ،و�أي�ض ًا ميلكون ح�سابات ب�أ�سمائهم املنفردة):

احل�ساب الدائن با�سم:

حق �إجراء املقا�صة ممكن �أن يطبق
على املبالغ امل�ستحقة على:

�أ
أ�
ب
�أ و ب
�أ و ب
�أ و ب

�أ
�أ و ب
�أ و ب
�أ و ب
�أ
�أ

owe us money on any product (this could be an overdraft, loan, Credit Card or
any other credit product) that is due and payable but remains unpaid,

•

we can use the money you have with us to reduce or repay the amount you owe us.

ف�إننا ن�ستطيع ا�ستخدام املال الذي متلكه واملوجود لدينا لغايات تخفي�ض �أو ت�سديد املبلغ الذي تدين لنا به.

كيف ت�ستطيعون ا�ستخدام
حقكم ب�إجراء املقا�صة؟

have money in a Sole Account or Joint Account with us; and

•

Right of set-off can be
applied against amounts
owed by:
A
A and B
A and B
A and B
A
B

How can you
use your right
?of set-off

Account in credit held in
the name of:
A
A
B
A and B
A and B
A and B

?11.2 Can you use your right of set-off on accounts in Qatar only
Unless prevented by Law, we can use our right of set-off in relation to any Sole
Accounts or Joint Accounts that you hold with any member of the HSBC Group
anywhere in the world.

 2-11هل ت�ستطيعون ا�ستخدام حقكم ب�إجراء املقا�صة من احل�سابات يف قطر فقط؟

ما مل يكن ذلك حمظوراً مبوجب القانون ،فاننا ن�ستطيع ا�ستخدام حق �إجراء املقا�صة فيما يتعلق باحل�سابات
ال�شخ�صية املنفردة �أو احل�سابات امل�شرتكة املمنوحة من قبلك لدى �أي من �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
( )HSBCيف �أي مكان يف العامل.

An HSBC Group member can also use their right of set-off (if it exists in their terms
with you) in relation to any Sole Accounts or Joint Accounts that you hold with us.

ي�ستطيع اي�ض ًا �أي من �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي ( )HSBCا�ستخدام حق �إجراء املقا�صة من �أي ح�سابات
�شخ�صية �أو ح�سابات م�شرتكة متلكها �أنت لدينا (�إذا كان هذا احلق من�صو�ص عليه يف الأحكام املوقعة بينك وبينهم).

You agree that we may share information with any HSBC Group member and debt
collections agencies in any country anywhere in the world – see section 7 for further
information.

�أنك توافق على �أننا قد نقوم مب�شاركة املعلومات مع �أي من �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي ( )HSBCو ووكالء
حت�صيل الديون يف �أي دولة يف �أي مكان يف العامل( .يرجى االطالع على الق�سم ( )7للمزيد من املعلومات).

11.3 What happens to my other debts if payment on one of my debts is
?overdue
If you have borrowed monies from us, or from another member of the HSBC Group,
and do not pay it back when you are meant to, we may ask you to pay back all of
your debts to us, which will then become immediately due and payable, and we

 3-11ماذا يح�صل للديون الأخرى اخلا�صة بي �إذا جتاوزت �إحدى الدفعات موعد اال�ستحقاق؟

يف حال انك قمت باقرتا�ض املال منا �أو من �أي من �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي ( )HSBCومل تقم بال�سداد يف
الوقت املحدد لل�سداد ف�إننا قد نطلب منك �أن ت�سدد كافة الديون التي تدين بها لنا وعندها ت�صبح جميعها م�ستحقة
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الأداء وواجبة الدفع ،كما اننا قد نقوم باللجوء للتنفيذ على �أي �ضمانات مقدمة من قبلك ل�ضمان حقوقنا.

may enforce any security we hold in our favour.
For this reason, it is really important that you ensure you have sufficient monies to
pay us back when you are supposed to. If you are suffering financial difficulties and
finding it difficult to pay, you must let us know.

لهذا ال�سبب ف�إنه من ال�رضوري جداً �أن تت�أكد من امتالكك �أموا ًال كافية ل�سداد ديونك يف الوقت املحدد لل�سداد� .إذا كنت
تواجه �صعوبات مالية وتواجه �صعوبة يف الدفع ،ف�إنه يتوجب عليك �إعالمنا بذلك.

 4-11هل يوجد �أي حاالت ال ت�ستطيعون مبوجبها ا�ستخدام حق �إجراء املقا�صة؟

?11.4 Are there any situations when you cannot use your right of set-off
We cannot use our right of set-off:

ال ميكننا ا�ستخدام حقنا ب�إجراء املقا�صة يف احلاالت التالية:
•

�ضد �أي �أموال يتوجب علينا مبوجب �أحكام القانون االبقاء عليها يف ح�ساب با�سمك ولكن مل�صلحة
�شخ�ص �آخر (على �سبيل املثال الأموال التي و�ضعت "على �سبيل الأمانة" مل�صلحة م�ستفيد ثالث)؛ �أو

•

ب�أي طريقة قد تتعار�ض مع �أي قانون �أو نظام مطبق.

 5-11هل �ستقومون ب�إعالمي قبل قيامكم با�ستخدام حقكم ب�إجراء املقا�صة؟

against any money which we are required to hold by law in an Account in your
name for someone else (i.e. the monies are held “on trust” for a third party
beneficiary); or

•

in a way that does not comply with any Laws.

•

?11.5 Will you tell me before you use your right of set-off
We will not normally tell you before we apply our right of set-off, but we will tell you
as soon as reasonably practical after we have done so.

لن نقوم بالظروف العادية ب�إعالمك قبل �أن منار�س حقنا ب�إجراء املقا�صة ،ولكن �سوف نقوم ب�إعالمك بذلك
طاملا يكون ذلك مالءم ًا من الناحية العملية وبعد �أن نكون قد قمنا ب�إجراء املقا�صة.

 6-11ماذا لو كانت �أموايل مقيدة بوديعة حمددة الأجل؟

�إذا �أردنا �أن ن�ستخدم حقنا ب�إجراء املقا�صة ف�إننا قد نقوم) وفقا لتقديراتنا( ب�إنهاء مدة الوديعة حمددة الأجل
على �أي من ح�ساباتك لدينا وتعديل ن�سبة الفائدة مبا يتوافق مع هذا االنهاء، ،انك ههنا تفو�ضنا بذلك .لن نقوم
بال�رضورة ب�إخبارك قبل قيامنا ب�إنهاء مدة الوديعة املحددة ب�أجل.

?11.6 What if my money is tied into a Fixed Term Deposit
)If we are considering using our right of set-off, we may (and you authorise us to
bring to an end a fixed deposit period on any of your Accounts and adjust any
interest accordingly. We won’t necessarily tell you before we bring the fixed deposit
period to an end.

�إذا قمنا بك�رس مدة وديعة حمددة الأجل لغايات تطبيق حقنا باالقتطاع ،ف�إنه قد يتم فر�ض ر�سوم وم�صاريف
كما انك قد تفقد �أي فوائد متحققة .يرجى االطالع على جدول اخلدمات والتعرفات على موقعنا االلكرتوين للمزيد
من التفا�صيل حول ر�سمونا وم�صاريفنا .للمزيد من التفا�صيل حول تبعات ك�رس وديعة حمددة االجل يرجى
االطالع على الق�سم (.)23

If we break a fixed deposit period for the purposes of applying our right of set-off,
fees and charges may apply and you may lose any interest that has accrued. Please
see our Tariff of Charges on our Website for more details of our fees and charges.
For more information on the consequences of breaking a Term Deposit, please see
section 23.

�إن �أي مبالغ باقية من الوديعة حمددة املدة بعد �إجراء املقا�صة من قبلنا لت�سديد ديونك �سوف يتم ايداعها يف
ح�سابك اجلاري �أو التوفري لدينا.

Any remaining balance left over from a Term Deposit after we have applied our right
of set-off to pay your debts will be credited to your Current or Savings Account.
?11.7 What if my Accounts are non-Qatari Riyal Accounts
)If we are considering using our right of set-off, we may (and you authorise us to
convert to Qatari Riyals any balance that is in a currency other than Qatari Riyals at
the HSBC Exchange Rate that applies at the time.

 7-11ماذا لو كانت عملة ح�ساباتي غري الريال القطري ؟

�إذا �أردنا �أن ن�ستخدم حقنا ب�إجراء املقا�صة ف�إننا قد نقوم )وفقا لتقديراتنا( بتحويل الأموال التي تكون ب�أي
عملة �أخرى �إلى الريال القطري وفق �سعر ال�رصف لبنك ات�ش ا�س بي �سي ( )HSBCوالتي تكون مطبقة يف حينه،
وانك ههنا تفو�ضنا بذلك.
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 فوائد ومميزات احل�ساب البنكي.12

12. Account benefits and features		

 هل يوجد معايري ا�ستحقاق ا�ضافية حل�سابات معينة؟1-12

12.1 Are there extra eligibility criteria for certain Accounts?
Some Accounts may have particular features. This means that sometimes additional
restrictions and eligibility criteria (such as a minimum balance requirement) and
additional fees and charges may apply.

 مما يعني يف بع�ض الأحيان وجوب تطبيق قيود ومعايري ا�ستحقاق،�إن بع�ض احل�سابات لها مميزات معينة
.ا�ضافية (مثل حد �أدنى للح�ساب) كما قد يتم تطبيق ر�سوم وم�صاريف ا�ضافية

We will let you know about this before you agree to open (or upgrade to) the particular
Account in question. Usually the additional information will either appear in the Tariff of
Charges, in separate terms or printed information applicable to that particular Account or
on our Website.

 عادة ف�إن.�سوف نقوم ب�إعالمك بذلك قبل �أن توافق على فتح (�أو �إعادة ت�صنيف) احل�ساب مو�ضوع النقا�ش
 �أو معلومات، �أو على �شكل �أحكام منف�صلة،املعلومات اال�ضافية �سوف تظهر �إما يف جدول اخلدمات والتعرفات
.مطبوعة تنطبق على ح�ساب معني �أو على موقعنا االلكرتوين

The features, restrictions, eligibility criteria and fees and charges may change from timeto-time. For the latest information in respect of your Account, please visit our Website.

 للح�صول على �أحدث.�إن املميزات و القيود ومعايري اال�ستحقاق والر�سوم وامل�صاريف قد تتغري من وقت لآخر
.املعلومات املتعلقة بح�سابك يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين

We offer three propositions: Premier, Advance and Personal Banking. When you open
your Account, we will tell you if you qualify as Premier or Advance.

 عند فتح ح�سابك �سوف. املتميزة و املتقدمة و اخلدمات امل�رصفية ال�شخ�صية:نقدم ثالثة مقرتحات
.نبلغكم ما اذا كنت م�ؤهال للمتميزة او املتقدمة

12.2 What about Premier and Advance Accounts?
Premier and Advance Accounts have eligibility criteria and these are set out in the
Premier or Advance welcome brochure (that you receive when you open or upgrade your
Account) and on our Website.

 ماذا بالن�سبة للح�سابات املتميزة �أو املتقدمة؟2-12

�إن احل�سابات املتميزة �أو املتقدمة تخ�ضع ملعايري ا�ستحقاق وهذه املعايري مو�ضحة على موقعنا
.االلكرتوين

The features, restrictions, eligibility criteria and fees and charges for Premier, Advance
and Personal Banking Accounts may change from time-to-time. For the latest information
in relation to your Premier or Advance or Personal Banking Account, please visit our
Website.

�إن املميزات و القيود ومعايري اال�ستحقاق والر�سوم وامل�صاريف للح�سابات املتميزة �أو املتقدمة �أو
 للح�صول على �أحدث املعلومات املتعلقة باحل�سابات.التعامل البنكي ال�شخ�صي قد تتغري من وقت لآخر
.املتميزة �أو املتقدمة �أو التعامل البنكي ال�شخ�صي يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين

12.3 What happens if I do not meet the Premier or Advance eligibility
requirements?
If you do not meet the Premier or Advance Accounts eligibility requirements then we
reserve the right, at our discretion, either to charge you additional service fees and
charges or convert your Account into another proposition (for example, we may convert
you from Premier to Advance, or from Advance to Personal Banking, or from Premier to
Personal Banking).

�إذا مل تنطبق عليك معايري اال�ستحقاق للح�سابات املتميزة �أو املتقدمة ف�إننا نحتفظ باحلق ووفق ًا
ل�سلطتنا التقديرية �أن نطبق عليك ر�سوم �إلى نقطة حتويل ح�سابك ملقرتح �أخر (على �سبيل املثال ب�أن
نحول ح�سابك من املتميزة �إلى املتقدمة �أو من املتقدمة �إلى التعامل البنكي ال�شخ�صي �أو من املتميزة
.)�إلى التعامل البنكي ال�شخ�صي

You have a right to tell us that you no longer want to be a Premier or Advance Account
holder, in which case we will convert your Account into an Advance or Personal Banking
Account (i.e. so that it is no longer Premier or Advance).

 ويف هذه احلالة ف�إننا،�إن لك احلق يف �أن تعلمنا بعدم رغبتك ب�أن يكون ح�سابك ح�ساب متقدم �أو متميز
 متميز �أو �شخ�صي (على �سبيل املثال ب�أن ال،�سوف نقوم بتحويل ح�سابك حل�ساب تعامل بنكي متقدم
.)يبقى متقدم �أو متميز

Sometimes, you may have a Joint Account, or there may be another Sole Account linked
to your Joint Account in the name of your other Joint Account holder, that qualifies for a
Premier or Advance Account by virtue of one of the Joint Account holders being Premier
or Advance.

يف بع�ض الأحيان قد متتلك ح�ساب م�شرتك �أو قد يكون هناك ح�ساب �شخ�صي منفرد مت�صل بح�سابك
 يف هذه احلالة ف�إن هذا احل�ساب ي�صبح جديرا ب�أن،امل�شرتك با�سم امل�ستفيد الآخر من ح�سابك امل�شرتك
.يكون ح�ساب متقدم �أو متميز لكون �أحد امل�ستفيدين من احل�ساب امل�شرتك ميلك ح�ساب متقدم �أو متميز

 ماذا يحدث �إذا مل �أحقق متطلبات اال�ستحقاق للح�سابات املتميزة �أو املتقدمة؟3-12
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يف حال كنت �أحد امل�ستفيدين من ح�ساب م�شرتك ولكن ال متتلك املعايري التي جتعلك جديرا ب�أن
 ف�إن هذا قد يعني ب�أن �أي م�ستفيد �آخر،متتلك ح�ساب متقدم �أو متميز من خالل احل�ساب امل�شرتك
من هذا احل�ساب امل�شرتك قد يتم فر�ض ر�سوم خدمات وم�صاريف عليه على احل�ساب امل�شرتك وعلى
 ميكنك �إعالمنا بعدم رغبتك ب�أن يكون احل�ساب، يف حال حدوث ذلك.احل�ساب ال�شخ�صي املنفرد
امل�شرتك (�أو �أي ح�سابات �آخرى) م�ستحق ًا ب�أن يكون ح�ساب متقدم �أو متميز و�سوف نقوم بتحويله
.حل�ساب تعامل بنكي �شخ�صي

In the event that you hold a Joint Account but do not meet the eligibility criteria for
a Premier or Advance Account via the Joint Account, that can mean that any Joint
Account holder associated with the Joint Account may be charged service fees and
charges for the Joint Account and their Sole Account. If this happens, you can tell
us that you do not want the Joint Account (or any other Accounts) to qualify for a
Premier or Advance Account and we will convert it to Personal Banking Account.
12.4 Where do I find details of the Premier, Advance and Personal Banking
benefits?
Whether your Account is a Premier, Advance or Personal Banking Account, your Account
comes with additional features and benefits (that you receive when you open or upgrade
your Account) and on our Website. Additional terms and conditions may apply to some of
these benefits and these are either in your welcome pack or on our Website.

 �أين �أجد تفا�صيل حول مميزات احل�سابات املتميزة �أو املتقدمة �أو التعامل البنكي ال�شخ�صي؟4-12

، ف�إن ح�سابك يتمتع مبميزات ا�ضافية،�سواء كان ح�سابك متقدم �أو متميز �أو ح�ساب تعامل بنكي �شخ�صي
 قد يتم تطبيق �رشوط و�أحكام �إ�ضافية على هذه.والتفا�صيل هذه املزايا مو�ضحة على موقعنا االلكرتوين
.املزايا وهذه ال�رشوط والأحكام مو�ضحة على موقعنا االلكرتوين
قد يتم تغيري املميزات املمنوحة للح�سابات املتميزة �أو املتقدمة �أو التعامل البنكي ال�شخ�صي
 يرجى زيارة موقعنا، للح�صول على �أحدث املعلومات املتعلقة مبزايا ح�سابك.وذلك من وقت لآخر
 و�إذا كان لديك ح�ساب متميز فيمكنك �أن تطلب من مدير عالقات ح�سابك املتميز احل�صول،االلكرتوين
.على معلومات ا�ضافية

The features and benefits of your Premier or Advance or Personal Banking Account
may change from time-to-time. For the latest information in relation to the features and
benefits in respect of your Account, please visit our Website. If you have a Premier
Account, you can also ask your Premier Relationship Manager for further information.

 حتويل ح�سابك البنكي.13

13. Transfer of your Account		

نوع �آخر؟
ٍ  هل من املمكن �أن تقوموا بتحويل ح�سابي حل�ساب من1-13

13.1 Would you ever transfer me to a different type of Account?
We can transfer you to another type of Account we believe is appropriate for you if:
•

your type of Account is no longer going to be sold by us;

•

we introduce new eligibility criteria or change the existing criteria for your
Account and you do not meet it; or

•

we introduce a new type of Account that we think is better suited to your needs.

:من املمكن �أن نقوم بتحويل نوع ح�سابك وفق ًا ملا نراه منا�سب لك �إذا

توقفنا عن بيع نوع احل�ساب الذي متلكه؛
�إذا قمنا باعتماد معيار جديد �أو قمنا بتغيري املعيار املنطبق على ح�سابك بحيث �أ�صبح املعيار اجلديد
ال ينطبق على ح�سابك؛ �أو
.قمنا بطرح نوع جديد من احل�سابات نرى ب�أنه يتما�شى �أكرث مع احتياجاتك

We will always give you notice that we are going to transfer you to a different
account and you can close your Account within 30 days of it being transferred with
no charge.

•
•
•

�سوف نقوم وب�شكل م�ستمر ب�إ�شعارك ب�أننا �سنقوم بتحويل نوع ح�سابك لنوع ح�ساب �آخر ويحق لك يف هذه
. يوم من تاريخ حتويله دون فر�ض �أي ر�سوم على الإغالق30 احلالة �أن تغلق ح�سابك خالل

 هل من املمكن �أن حتولوا ح�سابي لبنك �آخر؟2-13

13.2 Can you transfer my Account to a different bank?
We can transfer all of our rights in relation to your Account to another bank or
financial institution that purchases those rights.

يجوز لنا �أن نحول جميع احلقوق العائدة لك على ح�سابك لبنك �آخر �أو �إلى م�ؤ�س�سة مالية �أخرى والتي قد تقوم
.ب�رشاء هذه احلقوق
يجوز لنا �أن نحول جميع التزاماتنا املتعلقة بح�سابك ولكن فقط ل�شخ�ص خمول �أو معروف من قبل اجلهة
.التنظيمية ب�أنه مرخ�ص بقبول االيداعات

We can transfer all of our obligations in relation to your Account but only to someone
who is authorised or recognised by our regulator as being able to accept deposits.

�إذا كنا ب�صدد حتويل ح�سابك ف�إنك توافق �أننا قد نقوم مب�شاركة معلوماتك كعميل مع �أطراف ثالثة ذات العالقة
.بهذا التحويل

If we are considering transferring your Account you agree that we may share your
Customer Information with third parties in relation to the transfer.
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 هل من املمكن �أن �أحول ح�سابي ل�شخ�ص �آخر؟3-13

13.3 Can I transfer my Account to someone else?
You cannot transfer any of your rights and obligations in relation to your Account, or
your Account itself, to anyone else.

.ال ميكنك حتويل �أي من حقوقك �أو التزاماتك املتعلقة بح�سابك �أو ح�سابك بذاته لأي �شخ�ص �آخر

 �إجراء الدفعات.14

14. Making Payments		

 ما هي الطرق التي يجب علي اتباعها لتنفيذ دفعات من ح�سابي؟1-14

14.1 What methods can I use to instruct you to make a payment from my
Account?
You can instruct us to make a payment from your Account in the following ways:
•

Personal Internet Banking (including via Mobile Banking);

•

Telephone Banking;

•

Branch; or

•

ATM.

:ميكنك �أن ت�صدر لنا تعليمات ب�أن نقوم ب�إجراء دفعات من ح�سابك بالطرق التالية
• التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت (مبا يف ذلك التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب الهاتف اخللوي)؛

In each case, you will need to verify your identity and/or enter your security details
before we will process the payment.

there is a pre-authorised Overdraft on your Account which covers it; or

•

we agree to provide you with an exceptional Overdraft to cover it.

•

وحدة خدمة العمالء؛

•

.ال�رصاف الآيل

•

.للمزيد من املعلومات حول كيفية طلب تنفيذ دفعة معينة يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين

14.2 When will you make payments from my Account?
We will only make a payment from your Account if:

•

الفرع؛

 قد ال تكون جميع �أ�ساليب الدفع.يجوز يف بع�ض �أنواع الدفعات �أن يتم تنفيذها با�ستخدام �أ�سلوب دفع معني
.متوفرة للدفعات التي ترغب بتنفيذها

For more details on how to make a payment, please visit our Website.

there is enough money available in your Account to cover it;

•

�أو �إدخال التفا�صيل ال�رسية/ويف كل حالة من احلاالت ال�سابق ذكرها ف�إنه يتوجب عليك ت�أكيد هويتك و
.اخلا�صة بك قبل �أن نقوم بالنظر بطلبك

Certain types of payment may only be made using a particular payment method.
Not all payment methods may be available for the payment you would like to make.

•

التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب الهاتف؛

 متى �ستقوموا بت�سديد دفعات من ح�سابي؟2-14
:�سوف نقوم بتنفيذ دفعة من ح�سابك فقط �إذا
• توافرت �أموال كافية يف ح�سابك لتغطية الدفعة؛ �أو

For more information on pre-authorised and exceptional Overdrafts, please see
section 21 below.

امتالكك حل�ساب جاري مدين موافق عليها م�سبقا يف ح�سابك لتغطية الدفعة؛

•

.�إذا وافقنا على منحك ح�ساب جاري مدين ا�ستثنائي ًا لتغطية الدفعة

•

للمزيد من املعلومات حول احل�ساب اجلاري املدين املوافق عليها م�سبق ًا و احل�ساب اجلاري املدين املمنوح
.) �أدناه21( ا�ستثنائيا يرجى االطالع على الق�سم

For future payments, there are various cut-off times for when you have to meet the
above criteria in order for the payment to be made on the same Working Day – you
can find details of the cut-off times on our Website. The cut-off times are indicative
only.

 ف�إن هنالك العديد من مواعيد االقتطاع والتي يتوجب عليك الإلتزام بها وفق ًا،وللقيام ب�أي دفعات م�ستقبلية
 ميكنك �أن جتد املزيد من التفا�صيل حول.للمعايري املبينة �أعاله من �أجل ت�سديد الدفعات يف ذات يوم العمل
. مواعيد االقتطاع املبينة هي فقط للداللة.مواعيد االقتطاع على موقعنا االلكرتوين

Payments may not be made instantly and certain payment methods may attract
more fees and charges than other payment methods – please see our Tariff of
Charges for more details.

قد ال يتم ت�سديد الدفعات فوراً وبع�ض �أنواع �أ�ساليب الدفع قد ترتب ر�سوم وم�صاريف �أكرث من �أ�ساليب دفع
. للمزيد من املعلومات يرجى االطالع على جدول اخلدمات والتعرفات.�أخرى

We will take all payments due to be made, or that we have agreed to make, from
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�سوف نقوم باقتطاع جميع املبالغ م�ستحقة الأداء عليك �أو تلك التي وافقنا على دفعها من ح�سابك يف ذات اليوم
.قبل �أن نقوم بالنظر يف �أي دفعة حمددة قد ي�صدر عنك تعليمات لنا بدفعها

your Account that day into consideration before we choose to process any particular
payment you instruct us to make.

 متى لن تقوموا ب�إجراء دفعات من ح�سابي �أو متى �سيتم ت�أخري دفعة من ح�سابي؟3-14

14.3 When will you not make payments from my Account or when may a
payment be delayed?
We will not make a payment if:
•

any of the conditions set out in the above section have not been met;

•

the payment would exceed any limits we may set;

•

we are not reasonably satisfied the payment instruction is lawful;

•

we consider that your Account has been or is likely to be misused;

•

there is a risk of fraud;

•

we are ordered to do so by a Court;

•

we are not able to send the payment by one of the payment methods we use; or

•

there is any legal or regulatory restriction on us doing so (including but not
limited to where we suspect that making the payment would involve a breach of
international financial sanctions laws and regulations).

:لن نقوم ب�إجراء �أي دفعات يف حال كانت

For fraud prevention purposes we or the third party merchant may have to contact
you (for instance by calling you or sending you a secured e-message via Personal
Internet Banking) to re-confirm some types of payments, for example high value
payments, or request some additional security information from you. You must
contact us as soon as possible if we have left a message for you to contact us. If
you do not do so we will assume you have not authorised payment requests made
through Telephone Banking or Personal Internet Banking and will not make these
payments. However, Credit Card payments will usually be made provided there is no
reason for us to believe there are any other suspicious transactions on your Account.

�أي من ال�رشوط املبينة �أعاله الواجبة التطبيق غري متوافرة؛

•

�إذا كانت الدفعة تتجاوز احلد املحدد من قبلنا؛

•

�إذا كنا غري مقتنعني ب�أن �أمر الدفع قانوين؛

•

�أو �أنه مت �إ�ساءة ا�ستعماله؛/ �إذا ر�أينا ب�أن ح�سابك قد

•

يف حال وجود خماطر بوجود احتيال؛

•

يف حال �صدور قرار موجه لنا من املحكمة ب�أن نقوم بذلك؛

•

�إذا �أ�صبحنا غري قادرين على ت�سديد الدفعة با�ستخدام �أحد �أ�ساليب الدفع التي ن�ستخدمها؛ �أو

•

يف حال وجود قيد قانوين �أو تنظيمي مينعنا من القيام بذلك (وي�شمل ذلك دون احل�رص اعتقادنا ب�أن
.) قيامنا بالدفع قد ي�ؤدي �إلى االخالل بقوانني و�أنظمة عقوبات مالية دولية

•

لغايات منع االحتيال فقد نقوم نحن �أو التاجر باالت�صال بك (على �سبيل املثال عرب االت�صال بك �أو عرب ار�سال
ر�سالة الكرتونية من خالل التعامل البنكي ال�شخ�صي) وذلك لإعادة الت�أكيد على بع�ض �أنواع الدفعات مثل
 يتوجب عليك �إعادة.الدفعات ذات املبالغ املرتفعة كما قد نطلب املزيد من املعلومات منك لغايات الأمان
 و�إذا مل تقم ب�إعادة االت�صال بنا ف�إننا.االت�صال بنا يف �أ�رسع وقت ممكن يف حال تركنا ر�سالة لك لالت�صال بنا
�سنفرت�ض ب�أنك مل ت�أذن ب�أوامر الدفع التي متت من خالل التعامل البنكي عرب الهاتف �أو عرب التعامل البنكي
 �أما بخ�صو�ص دفعات البطاقات. ال�شخ�صي من خالل االنرتنت ولن نقوم يف هذه احلالة بتنفيذ هذه الدفعات
االئتمانية ف�سوف يتم دفعها عادة ما مل يكن لدينا �أي �سبب يدعونا لالعتقاد ب�أن هنالك �أي عمليات �أخرى
.م�شكوك بها على ح�سابك

If we suspect there has been fraudulent misuse of your Account, our fraud prevention
procedures may lead to your payment being delayed or not sent at all. We will not
be liable for any losses in the event of a delay or if the payment is not processed for
this reason. If we believe there is any suspicious or unusual activity happening on
your Account, we may need to carry out an investigation and we may ask you to give
us more information or supporting documentation. You must provide us with this
information as soon as possible otherwise this may lead to us restricting or closing
your Account.

�إذا �شككنا بوجود �سوء ا�ستعمال واحتيال على ح�سابك ف�إن �إجراءات منع وايقاف االحتيال املتبعة لدينا قد ت�ؤدي
 وباتاليل ف�إننا ُنخلي م�سئوليتنا جتاهك عن �أي خ�سائر قد تنجم.�إلى ت�أخري ت�سديد دفعتك �أو عدم ار�سالها مطلقا
 �إذا كان هناك – ح�سب اعتقادنا – �أي �شك �أو �أي حركة.عن ت�أخر الدفعة �أو يف حال عدم �إجراء الدفعة لهذا ال�سبب
 وقد نطلب منك تزويدنا مبعلومات �إ�ضافية �أو، فقد نرغب يف �إجراء حتقيق يف الأمر،غري طبيعية يف ح�سابك لدينا
 يجب عليك تزويدنا بهذه املعلومات يف �أ�رسع وقت ممكن و�إال قد ن�ضطر �إلى تقييد ح�سابك، لذلك.وثائق م�ساندة
.�أو �إقفاله

You must report any unusual transactions on your Account as soon as you
notice them by calling us using the Telephone Banking numbers on our Website
or by visiting a Branch.

يتوجب عليك التبليغ عن �أي عمليات غري معتادة على ح�سابك ب�أ�رسع وقت ممكن عند مالحظتك لتلك العمليات
وذلك باالت�صال بنا با�ستخدام �أرقام الهاتف للتعامل البنكي على موقعنا االلكرتوين �أو عن طريق زيارة �أحد
.فروعنا
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 يرجى االطالع، قد يتم ت�أخري �إجراء بع�ض الدفعات ب�سبب �أن�شطة �إدارة �أخطار اجلرائم املالية،ا�ستثنا ًء
. للمزيد من التفا�صيل1 على الق�سم

Exceptionally, payments may be delayed due to Financial Crime Risk
Management Activity. Please see section 1 for more details.

 كيف �سوف �أعلم ب�أنكم مل تقوموا ب�إجراء �أحدى الدفعات اخلا�صة بي؟4-14

14.4 How will I know if you have not made one of my payments?
We will usually try to contact you to tell you the first time we do not make a
payment unless there are fraud prevention, security, legal or regulatory reasons why
we cannot do this.

 �أو �أي،يف العادة �سنقوم مبحاولة االت�صال بك لإعالمك بذلك ما مل يكن هنالك �أ�سباب تتعلق بوقف االحتيال
.�أو تنظيمية متنعنا من �إعالمك،  �أو قانونية،�أ�سباب �أخرى �أمنية

If we have not made a payment in relation to a cheque you have written there
may be serious consequences. More details are provided in section 18.

،�إذا مل نقم بتنفيذ دفعات م�ستحقة مبوجب �شيك قمت بتحريره ف�إن هذا الأمر قد ترتتب عليه نتائج جدية
. للمزيد من التفا�صيل18 لذلك يرجى االطالع على الق�سم

 هل هنالك �أي �رشوط عامة لتنفيذ دفعة؟5-14

14.5 Are there any general conditions for making payments?
To ensure we protect your Account from unauthorised requests, we may take extra
steps to validate payments being made. Payments may be delayed if we carry out
such steps.

للت�أكد من قيامنا بحماية ح�سابك من �أي طلبات غري م�رصح بها ف�إننا قد نتخذ �إجراءات ا�ضافية للتثبت من
. الدفعات قد يتم ت�أخريها �إذا قمنا باتخاذ مثل هذه االجراءات.دفعات مت تنفيذها
 يرجى االطالع على.ال ميكنك �أن تنفذ كافة �أ�ساليب الدفع من خالل جميع قنوات التعامل البنكي التي نقدمها
.موقعنا االلكرتوين للتفا�صيل حول �أي من الدفعات التي قد يتم تنفيذها من خالل �أي من هذه القنوات

You cannot make all types of payments through each banking channel we provide.
Please see our Website for details of which payments can be made through which
channels.

تطبق الر�سوم على بع�ض �أ�ساليب الدفع من املمكن الإطالع على الر�سوم احلالية من خالل جدول اخلدمات
.والتعرفات وعلى موقعنا االلكرتوين

Charges apply to some types of payments. Current charges can be found in our
Tariff of Charges and on our Website.
In Qatar, banks only use the IBAN when they process payments. We will only
process payments within Qatar using the IBAN.

 �سوف نقوم مبعاجلة الدفعات داخل قطر فقط. عند معاجلة �أي دفعاتIBAN يف قطر يتم ا�ستخدام رمز �آي بان
.IBAN با�ستخدام رمز �آي بان

You are responsible for providing the correct beneficiary details (name of beneficiary,
IBAN, SWIFT, Account number and sort code, where relevant) for all payment
requests. If you do not give us the correct beneficiary details, the payment may be
rejected or credited to a person who is not the right beneficiary. If the mistake has
been caused by an error on your part, then we will not be responsible for any losses
and we may not be able to reverse the transaction without the recipient’s consent.

IBAN ،SWIFT،يرتتب عليك �أن تقوم بتزويدنا باملعلومات ال�صحيحة حول تفا�صيل امل�ستفيد (ا�سم امل�ستفيد

 �إذا مل تقم بتزويدنا مبعلومات امل�ستفيد. ح�سب واقع احلال) وذلك لكافة طلبات الدفع، رمز الفرز،رقم احل�ساب
 �إذا كان. ف�إن الدفعة قد يتم رف�ضها �أو قد يتم قيدها يف ح�ساب �شخ�ص خط�أ لي�س امل�ستفيد املق�صود،ال�صحيحة
 وقد ال نتمكن من عك�س العملية،اخلط�أ ب�سبب عمل خاطئ قمت �أنت به ف�إننا لن نكون م�س�ؤولني عن �أي خ�سائر
.دون احل�صول على موافقة ال�شخ�ص الذي ا�ستلم الدفعة

 ماذا يح�صل يف حال حدوث خط�أ؟6-14

14.6 What happens if a mistake is made?
If a payment is made into your Account as a result of fraud or a mistake, we may
(but are not obliged to) place a hold on the monies whilst we investigate. We may
later deduct it from your Account. If this leads to your Account either:
•

going overdrawn and you do not have a pre-authorised Overdraft on your
account; or

•

going over the agreed limit of an existing pre-authorised Overdraft,

 ف�إننا قد ن�ضع الأموال حتت احلجز (ولكننا غري،�إذا مت �إجراء دفعة حل�سابك كنتيجة لعملية احتيال �أو خط�أ
 لأي من الأ�سباب. قد نقوم يف مراحل الحقة باقتطاع املبلغ من ح�سابك.ملزمني بذلك) بينما جنري التحقيقات
:التالية املرتبطة بح�سابك
• �إذا �أ�صبح ح�سابك مك�شوف ومل يكن لديك ح�ساب جاري مدين موافق عليه م�سبقا يف ح�سابك لتغطية هذه
ال�سحوبات؛ �أو
يف حال جتاوز احلد املتفق عليه للح�ساب اجلاري املدين املوافق عليه م�سبق ًا

then we will treat this as an exceptional Overdraft request from you.

•

.عندها �سنعترب هذه حالة ا�ستثنائية لطلب ح�ساب جاري مدين من قبلك
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 �إذا كانت الدفعة قد دفعت.�إذا مت �إجراء دفعة من ح�سابك عن طريق اخلط�أ ف�إننا قد ال ن�ستطيع تعوي�ض تلك الدفعة
 كتزويدنا على �سبيل املثال مبعلومات دفع خاطئة ف�إننا قد نفر�ض عليك �أي،ب�سبب �إجرا ٍء خاطئ قمت �أنت به
.)نفقات ال�سرتداد املبالغ (متى كان من املمكن ا�سرتدادها

If a payment is made out of your Account as a result of a mistake, we may not be able
to recover that payment. If the payment was made due to your mistake, for example,
incorrect payment information, we may charge you for any costs to us of recovering the
funds (if it is possible to recover them).

 وباالعتماد على نتائج التحقيق.�إذا قمت باالعرتا�ض على عملية معينة ف�إننا �سوف نقوم ب�إجراء حتقيق حول الوقائع
 �أما �إذا. �إذا قبلنا ال�شكوى ف�إننا �سوف نعيد املبلغ بالقيمة املختلف عليها حل�سابك.ف�إننا قد نرف�ض �شكواك �أو نقبلها
.رف�ضنا �شكواك ف�إننا قد نفر�ض عليك ر�سوم �أو فوائد �أو خ�سائر تكبدناها ب�سبب التحقيق الذي قمنا به

If you dispute a transaction we will investigate the facts. Depending on the outcome of
our investigation, we may either reject your dispute or accept it. If we accept your dispute,
we will credit your Account with the value of the disputed transaction. If we reject your
dispute, we may debit your Account for any fees, interest or losses we have incurred in
our investigation.

 هل �سيكون هنالك �أوقات لن �أ�ستطيع فيها �أن �أدفع دفعة من ح�سابي �أو �أن تقوموا بو�ضع قيود على7-14
ا�ستخدامي حل�سابي؟

14.7 Will there be times when I can’t make a payment from my Account or you put
restrictions on my use of my Account?
We can suspend the use of your cards (and ask you to return them to us) and suspend
your use of Telephone Banking or Personal Internet Banking to stop you making
payments. We may also freeze, block or put a hold on your Account or monies in your
Account. We will do this if we think it is necessary because:

يحق لنا وقف ا�ستخدام بطاقاتك (و�أن نطلب منك اعادتها الينا) كما يحق لنا وقف ا�ستخدامك للتعامل البنكي
 كما.ال�شخ�صي عرب الهاتف �أو التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت ب�سبب توقفت عن دفع الدفعات اخلا�صة بك
.�أننا قد نقوم بتجميد ح�سابك او حجبه �أو توقيفه �أو الأموال املوجودة يف احل�ساب

:�سوف نقوم بذلك �إذا اعتقدنا ب�رضورته لأنه
• يف حال وجود خماوف لدينا حول احلماية املتوافرة لبطاقاتك �أو �إذا اعتقدنا ب�أن �شخ�ص �آخر قد دخل �إلى
ح�سابك من خالل التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت �أو التعامل البنكي عرب الهاتف؛ �أو

•

we have concerns about the security of your cards or we think someone else has
accessed your Account through Personal Internet Banking or Telephone Banking; or

•

we suspect that your card, Personal Internet Banking or Telephone Banking has been
used fraudulently or in an unauthorised way; or

 �أو معلومات التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت �أو التعامل البنكي عرب،يف حال ال�شك ب�أن بطاقتك
الهاتف مت ا�ستخدامها بطرق االحتيال �أو بطرق غري م�رصح بها؛ �أو

•

•

there is a significantly increased risk that you will be unable to repay any Overdraft on
your Account;

يف حال وجود خطر متزايد ب�شكل وا�ضح لنا ب�أنك لن ت�ستطيع دفع �أي جتاوزات بال�سحب على ح�سابك؛ �أو

•

•

we have asked you for updated Know Your Customer documentation and you have
not responded to our request, or you have not supplied the relevant documentation to
our satisfaction, or the documents you have supplied are not to our satisfaction; or

يف حال طلبنا �أن تزودنا مب�ستندات التعريف بالعميل اخلا�صة بك حمدثة ومل تقم باال�ستجابة لطلبنا �أو
مل تقم بتزويدنا بامل�ستندات ذات العالقة ب�شكل توافق عليه �أو �إذا كانت امل�ستندات التي زودتنا بها ال ترقى
للم�ستوى الذي ير�ضينا؛ �أو

•

•

there are legal or regulatory obligations or international financial sanctions obligations
we have to meet.

يف حال وجود �أ�سباب قانونية �أو تنظيمية �أو وجود التزامات عقوبات مالية دولية يتوجب علينا االلتزام
.بها

•

We will usually give you advance notice of any suspension and tell you why. However, we
will not do so if this would compromise our reasonable security measures or it is unlawful
or contrary to a regulation to do this. Occasionally we may not be able to contact you to
give you advance notice (for instance, if we have to act quickly to prevent losses on your
Account).

�سوف نقوم عادة ب�إر�سال ا�شعار م�سبق لإعالمك ب�أي تعليق للح�ساب وب�أ�سبابه �إال �أننا لن نقوم ب�إ�شعارك يف حال
كان هذا اال�شعار قد ي�ؤدي الى تعري�ض �إجراءاتنا للحماية املتبعة للخطر �أو يف حال كان من غري القانوين �أو
 قد ال ن�ستطيع االت�صال بك لإ�شعارك م�سبق ًا (على �سبيل، يف بع�ض الأحيان.خمالف لنظام معني �أن نقوم ب�إ�شعارك
.) �إذا كان من الواجب �أن نت�رصف ب�شكل �رسيع لتجنب ح�صول خ�سائر على ح�سابك،املثال

If you are planning on travelling outside of Qatar and want to use your cards, we
recommend that you notify us in advance so that we do not suspect that your card is
being used fraudulently.

 ف�إننا نو�صي ب�أن تقوم ب�إعالمنا م�سبق ًا بذلك لتفادي،�إذا كنت تنوي ال�سفر خارج قطر وترغب با�ستخدام بطاقاتك
.ال�شك ب�أن بطاقاتك يتم ا�ستخدامها ب�شكل احتيايل

 ما هي املعلومات التي �س�أحتاج �أن �أزودكم بها يف حال �أردت ايداع مبلغ نقدي �أو �سحب مبلغ8-14
نقدي؟

14.8 What information will I need to give if I want to make a cash deposit or cash
withdrawal?
We may require information from you when you make a cash withdrawal or deposit. This
will help us meet our regulatory obligations.

قد نطلب منك معلومات عندما تقوم ب�إيداع مبلغ نقدي �أو �سحب مبلغ نقدي وهذا �سوف ي�ساعدنا على الوفاء
.بالتزاماتنا التنظيمية
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 ف�إننا عادة نطلب معرفة ال�سبب من وراء الدفعة وتفا�صيل امل�ستفيد من،�أما بالن�سبة ل�سحب املبالغ النقدية
.الدفعة

For cash withdrawals, we usually need to know the purpose of the payment and the
beneficiary details.
For cash deposits, we usually need to know the source of the funds and purpose of the
deposit.

. ف�إننا عادة نطلب �إعالمنا مب�صدر هذه الدفعات وال�سبب من وراء االيداع،�أما بالن�سبة لإيداع املبالغ النقدية

In all cases, we may require you to give supporting information and documentation. If you
do not provide us with the information and documentation that we need, or the information
or documentation you provide causes us to believe that we may breach any Laws if we
allow your transaction to proceed, we may not be able to process your transaction. Please
see section 1 for more details.

 �إذا مل تقم بتزويدنا باملعلومات. ف�إننا قد نطلب �أن تزودنا مب�ستندات ومعلومات م�ساندة،ويف جميع احلاالت
وامل�ستندات الالزمة �أو كانت املعلومات �أو امل�ستندات التي قمت بتزويدنا بها تدفعنا لالعتقاد ب�أننا قد نخل
 وللمزيد من املعلومات، ب�أي قوانني �إذا وافقنا على تنفيذ عمليتك لذلك ف�إننا قد ال ن�ستطيع معاجلة عمليتك
.1 بهذا اخل�صو�ص يرجى االطالع على الق�سم

 متى يظهر قيد الوديعة النقدية يف ح�سابي؟9-14

14.9 When will cash deposits appear in my Account?
If you pay cash into your Account at a Branch, it will appear in your Account immediately.
Any interest will be applied from the day it is paid in provided it is before our cut-off times.
Details of our cut-off times are available on our Website.

 �سوف يتم احت�ساب. ف�سيظهر القيد فوراً يف ح�سابك،�إذا قمت ب�إيداع �أي مبلغ يف ح�سابك من خالل �أي فرع
 توجد تفا�صيل �أوقات نهاية.�أي فائدة من تاريخ �إيداع املبلغ ب�رشط �أن يكون الإيداع قبل نهاية يوم التعامل
.التعامالت على موقعنا

If you pay cash into your Account using an ATM, it will appear in your Account after
verification by us and this deposit shall only be deemed to be received by us once it
appears in your Account. Our records of these deposits shall be conclusive and we will not
be responsible to you for any ambiguities in the written instructions.
14.10 What if I make a withdrawal or transfer before any inward payment is cleared?
If you withdraw any money which is not cleared for interest calculation purposes (if applicable),
you may be charged interest even though your Account may show a credit balance.

 ف�إن القيد يظهر يف ح�سابك بعد �أن نتحقق نحن،�إذا �أودعت مبلغ ًا نقدي ًا يف ح�سابك با�ستخدام ال�رصاف الآيل
 و�سوف تكون قيودنا اخلا�صة بهذه. ويعترب املبلغ م�ستلم ًا من حلظة ظهوره يف ح�سابك،من عملية الإيداع
. ولن نكون م�سئولني �أمامك عن �أي غمو�ض يف التعليمات اخلطية،الإيداعات نهائية

 ماذا لو �أجريت عملية �سحب �أو حوالة قبل ت�سوية �أي دفعة واردة يف احل�ساب؟10-14

 ف�سوف يتم احت�ساب فائدة،)�إذا �سحبت �أية مبالغ مل تتم ت�سويتها لأغرا�ض احت�ساب الفائدة (حيثما تطلب الأمر
.ًوحتميلها على ح�سابك حتى ولو كان ر�صيد ح�سابك يظهر ر�صيداً دائنا

 القيام ب�إجراء دفعات من ح�سابك البنكي �إلى ح�سابات بنكية �أخرى داخل قطر.15

15. Payments out of your Account to other accounts within Qatar
15.1 What types of payments can I make from my Account to other accounts in
Qatar?
You can make payments, transfers, Standing Instructions and any other payment types we
indicate are available on our Website from time-to-time.

 ما هو نوع الدفعات التي �أ�ستطيع القيام بها من خالل ح�سابي حل�سابات �أخرى داخل قطر ؟1-15

ت�ستطيع �إجراء دفعات وحتويالت واعطاء تعليمات متكررة بالدفع و�أي �أ�ساليب دفع �أخرى ن�شري �إلى �أنها
.متوفرة على موقعنا االلكرتوين من وقت لآخر

 م�سئولني �أمامك عن �أية،لن نكون نحن وال �أي طرف �آخر من الأطراف الذين ن�ستخدمهم ملعاجلة دفعاتك
 �أخطاء �أو حذف ناجت عن �أي نوع من �أنواع االت�صاالت �أو �أنظمة الت�شغيل امل�ستخدمة لإنفاذ �أي،  ت�أخر،خ�سائر
.من دفعاتك �أو عمليات التحويل

Neither we nor any third parties that we use in order to process your payments will
be responsible to you for any loss, delay, error or omission arising out of any mode of
communication or operational systems that are used for effecting any of your payment or
transfers.

 ماهي املعلومات التي يتوجب علي تزويدكم بها لغايات �إجراء دفعة من ح�سابي؟2-15

 و�سنقوم بتنفيذ هذه،يتوجب عليك تزويدنا باملعلومات التي نطلبها لكي ن�ستطيع �إجراء دفعات من ح�سابك
.بناء على هذه املعلومات فقط
ً الدفعات

15.2 What information do I have to provide for you to make a payment from my Account?
You must provide us with the information we request in order for us to be able to make a
payment from your Account. We will make the payment using only this information.

يف بع�ض الأحيان �سوف نحتاج �أن نت�صل بك للت�أكد من طلب الدفع وقد نطلب منك املزيد من من املعلومات

Sometimes we will need to contact you to validate your payment request and may ask
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you for further information or documentation before we process the payment request.
If we do not have sufficient information or the information we receive causes us to
believe that fulfilling the payment request may mean we breach any applicable Laws,
we will not be able to make the payment and your payment request may be cancelled.

 �إذا مل يكن لدينا معلومات كافية �أو يف حال كانت املعلومات التي.�أو امل�ستندات قبل �أن نعالج طلب الدفع
و�صلتنا حتملنا على االعتقاد ب�أن تنفيذ دفع الدفعة قد يعني ب�أننا نخل ب�أي قوانني لذلك ف�إننا قد ال ن�ستطيع
.ت�سديد الدفعة ويف هذه احلالة ف�إن طلب الدفع اخلا�ص بك قد يتم الغا�ؤه

If you give us wrong or incomplete information, or we are unable to process payment
requests for legal or regulatory reasons, we will not be liable for any losses (whether
we process the payment or not).

�إذا قمت ب�إعطائنا معلومات خاطئة �أو غري كاملة �أو يف حال مل نكن قادرين على معاجلة طلب الدفع لأ�سباب
.)قانونية �أو تنظيمية ف�إننا لن نكون م�س�ؤولني عن �أي خ�سائر (�سواء قمنا مبعاجلة الدفعة �أم ال
�أما بالن�سبة للتعليمات املتكررة بالدفع ف�إننا قد نطلب منك �أن ت�ؤكد تفا�صيل م�ستلم الدفعة االعتيادي وجتديد
.تعليماتك بتنفيذ ت�سديد الدفعة على فرتات خمتلفة

For Standing Instructions, we may need you to confirm the details of a regular
payment recipient and renew your instructions to make the payment at various
intervals.

. �إذا �سمحنا لك بالدفع املبا�رش �سوف نطلب منك ان تقوم بتحديده مبوجب التوقيع على طلب التكليف املنف�صل
.هنالك �رشوط و�أحكام تنطبق على الدفع املبا�رش والذي �ستجدونه على طلب التكليف

If we allow you to make Direct Debit payments we may ask you to set this up by using
a separate mandate form. There will be terms and conditions that apply to Direct Debit
payments, which will be set out on the mandate form.

 ولكن مل يكن هنالك مبالغ كافية، ماذا يح�صل لو قمت بتحديد تعليمات دفع تنفذ ب�شكل متكرر3-15
يف ح�سابي عندما قيامكم مبحاولة خ�صم املبلغ؟

15.3 What happens if I have set up a Standing Instruction, but there are not
enough funds in my Account when you try to debit it?
You must ensure sufficient funds are retained in your Account to enable us to meet
any Standing Instruction on your Account on the due date. Details of our cut-off times
for Standing Instructions are available on our Website.

يجب �أن ت�ضمن دائم ًا وجود مبالغ مالية كافية يف ح�سابك لتمكيننا من تغطية �أي تعليمات متكررة بالدفع
 �إن تفا�صيل مواعيد االقتطاع من احل�ساب لتعليمات الدفع املتكرر متوفرة.على ح�سابك يف تاريخ اال�ستحقاق
.على املوقع االلكرتوين
 تعليمات، التحويالت االلكرتونية،من بني جميع تعليمات الدفع القائمة (على �سبيل املثال ال�شيكات املقدمة
.الدفع املتكرر الخ) ف�إننا من �سيقرر الرتتيب الذي �سيتم الدفع به

Out of all of your existing payment instructions (for example, cheques presented,
electronic transfers, Standing Instructions etc), we will decide the order of payment.
If your Account has insufficient funds to enable the Standing Instruction to be
honoured, we won’t necessarily tell you. We may exercise our discretion to either reject
the payment instruction or effect the payment instruction. If we reject the payment
instruction, you will be responsible for ensuring that your payment commitments are
met via other means. If we effect the payment instruction, we will treat this as an
exceptional request for an overdraft (see section 21 for more details).

�إذا كان ال يوجد يف ح�سابك مبالغ كافية لتمكننا من تنفيذ تعليمات الدفع املتكرر ف�إننا نعترب غري ملزمني �أن
 وعليه قد نعتمد على تقديرنا �إما ب�أن نرف�ض تنفيذ تعليمات الدفع �أو ب�أن ننفذ تعليمات.نقوم ب�إعالمك بذلك
 �أما لو. �إذا قمنا برف�ض تعليمات الدفع ف�إنك �ستكون م�س�ؤول عن �ضمان تنفيذ التزامك ب�أي طرق �أخرى. الدفع
قمنا بتنفيذ تعليمات الدفع ف�إننا �سنعامل هذه احلالة كحالة ا�ستثنائية لطلب احل�ساب اجلاري املدين (يرجى
.)) للمزيد من املعلومات21( االطالع على الق�سم

If there are insufficient funds in your Account to enable a Standing Instruction to be
met on multiple occasions, we may exercise our discretion to cancel the Standing
Instruction authority generally, without necessarily telling you. You will be responsible
for ensuring that your future payment commitments are met via other means.

�إذا كان ال يوجد يف ح�سابك مبالغ كافية لتمكيننا من تنفيذ تعليمات الدفع املتكرر ب�شكل متكرر ف�إننا قد نلج�أ
 ويف هذه احلالة تعترب،وفق ًا لتقديرنا ب�إلغاء تعليمات الدفع املتكرر ب�شكل عام دون احلاجة لإ�شعارك بذلك
.م�س�ؤول عن �ضمان تنفيذ التزامك ب�أي طرق �أخرى

If you are facing difficulties meeting your debt liabilities, you must tell us.

.�إذا كنت تواجه �صعوبات يف ت�سديد التزامات ديونك فيتوجب عليك اعالمنا بذلك

You can amend or cancel a Standing Instruction at any time. Sometimes, we will ask
for confirmation of your instructions in writing. If you tell us too near the time when
the payment is due to be debited from your Account, sometimes we may not be able
to change or cancel the Standing Instruction in time. If this happens, we will effect the
change or cancellation before the next payment is due to leave your Account.

 يف بع�ض الأحيان قد نطلب ت�أكيد لتعليماتك ب�شكل.يجوز لك تعديل �أو الغاء تعليمات الدفع املتكرر ب�أي وقت
 �إذا قمت ب�إعالمنا بذلك بوقت قريب جداً من الوقت الذي �ست�صبح فيه الدفعة م�ستحقة ليتم اقتطاعها.كتابي
.من ح�سابك ف�إننا يف بع�ض الأحيان قد ال ن�ستطيع تعديل �أو الغاء تعليمات الدفع املتكرر يف الوقت املحدد
�إذا ح�صل ذلك ف�إننا �سنقوم بتفعيل التعديل �أو الإلغاء قبل املوعد الذي �ست�ستحق فيه الدفعة ليتم اقتطاعها من
.ح�سابك

Fees and charges may apply to the setting up, amending and cancellation of Standing
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Instructions. Fees and charges may also apply if there are insufficient funds in your
Account in order to meet a Standing Instruction. Please see our Tariff of Charges
available on our Website for more details.

 وكذلك فقد يتم فر�ض ر�سوم.قد يتم تطبيق ر�سوم وم�صاريف الن�شاء �أو تعديل �أو الغاء تعليمات املتكررة بالدفع
 (يرجى.وم�صاريف يف حال مل يكن هنالك مبالغ كافية يف احل�ساب لغايات متكيننا من تنفيذ تعليمات الدفع املتكرر
.)االطالع على جدول اخلدمات والتعرفات على موقعنا االلكرتوين للمزيد من التفا�صيل حول ر�سومنا وم�صاريفنا

15.4 How long does it take for electronic payments from my account to reach
the bank of the person/organisation I am paying?

م�ؤ�س�سة/ كم هي املدة التي يحتاجها حتويل دفعة الكرتونيا من ح�سابي حتى ت�صل حل�ساب �شخ�ص4-15
التي �أريد الدفع لها؟

How long a payment takes to reach the beneficiary depends on the type of payment
you make and the time of day you give us your instruction to make the payment.
More details on our cut-off times are available on our Website. Cut-off times are
indicative only.

املدة التي حتتاجها الدفعة لكي ت�صل للم�ستفيد تعتمد على �أ�سلوب الدفع الذي تقوم به والوقت من اليوم الذي ت�صدر
 من املمكن الرجوع الى موقعنا االلكرتوين للح�صول على معلومات ا�ضافية بخ�صو�ص مواعيد.فيه تعليماتك بالدفع
. مواعيد االقتطاع الواردة هنا فقط للداللة.االقتطاع

 هل �أ�ستطيع تغيري ر�أيي بعد �أن �أكون قد طلبت منكم �إجراء دفعة؟5-15

15.5 Can I change my mind after I have asked you to make a payment?
If you have asked us to make a payment immediately then you cannot usually cancel
the payment as we will have processed it already.

�إذا طلبت منا �أن نقوم ب�إجراء دفعة فوراً ف�إنك عادة ال ت�ستطيع الغاء هذه الدفعة حيث �سنكون قد قمنا مبعاجلتها يف
.ذلك الوقت

If you have asked us to make a payment in the future, you can usually cancel your
instruction before we send the payment, but occasionally it may be too late to cancel
as we will have already processed the payment. Our cut-off times are available on
our Website. Cut-off times are indicative only. If you ask us to cancel a payment
instruction, we will not be liable for any exchange rate losses.

 ف�إنك عادة ت�ستطيع الغاء هذه التعليمات قبل �أن نقوم،�إذا كنت قد طلبت منا �أن نقوم ب�إجراء دفعة يف امل�ستقبل
 ولكن يف بع�ض الأحيان قد يكون الوقت قد �أ�صبح مت�أخرا لإلغاء الدفعة يف حال قيامنا مبعاجلة.بار�سال الدفعة
 مواعيد االقتطاع الواردة. للمزيد من املعلومات حول مواعيد االقتطاع يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين.ًالدفعة م�سبقا
. �إذا طلبت الغاء �أي تعليمات بالدفع ف�إننا لن نكون م�س�ؤولني عن �أي خ�سائر ب�سبب �سعر ال�رصف.هنا هي فقط للداللة

 دفعات دولية.16

16. International Payments		

 �أي �أنواع من الدفعات الدولية �أ�ستطيع القيام بها من ح�سابي؟1-16

16.1 What types of international payments can I make from my Account?

ت�ستطيع تنفيذ �أي حتويالت الكرتونية دولية من ح�سابك وبوا�سطة �أي �أ�ساليب دفع �أخرى ن�شري �إلى �أنها متوافرة من
.خالل موقعنا االلكرتوين من وقت لآخر

You can make electronic international transfers from your Account and any other
payment types we indicate are available on our Website from time-to-time.

 ما هي املعلومات التي يتوجب �أن �أزودكم بها لإجراء دفعة دولية من ح�سابي؟2-16

16.2 What information do I have to provide for you to make an international
payment from my Account?
You must provide us with the information we request in order for us to be able to make
a payment from your Account. We will make the payment using only this information.

 و�سنقوم بتنفيذ هذه الدفعات،يتوجب عليك تزويدنا باملعلومات التي نطلبها لكي ن�ستطيع ت�سديد دفعات من ح�سابك
.بناء على هذه املعلومات فقط
ً
يف بع�ض الأحيان �سوف نحتاج االت�صال بك للت�أكد من طلب الدفع وقد نطلب منك املزيد من املعلومات �أو امل�ستندات
 �إذا مل يكن لدينا معلومات كافية �أو يف حال كانت املعلومات التي و�صلتنا حتملنا على.قبل �أن نعالج طلب الدفع
االعتقاد ب�أن ت�سديد دفع الدفعة قد يعني �إخاللنا بقوانني ف�إننا يف هذه احلالة قد منتنع عن ت�سديد الدفعة وقد يتم
.الغاء طلب الدفع اخلا�ص بك

Sometimes we will need to contact you to validate your payment request and may
ask you for further information or documentation before we process the payment
request. If we do not have sufficient information or the information we receive
causes us to believe that fulfilling the payment request may mean we breach any
applicable Laws, we will not be able to make the payment and your payment request
may be cancelled.

يف حال قيامك ب�إعطائنا معلومات خاطئة �أو غري كاملة �أو يف حال مل نكن قادرين على معاجلة طلب الدفع لأ�سباب
.)قانونية �أو تنظيمية ف�إننا لن نكون م�س�ؤولني عن �أي خ�سائر (�سواء قمنا مبعاجلة الدفعة �أم ال

If you give us wrong or incomplete information, or we are unable to process payment
requests for legal or regulatory reasons, we will not be liable for any losses (whether
we process the payment or not).
39

16.3 How long does it take for electronic payments from my Account to reach
the bank of the person/organisation I am paying?
How long a payment takes to reach the beneficiary depends on the type of payment
you make and the time of day you give us your instruction to make the payment.
More details on our cut-off times are available on our Website. Cut-off times are
indicative only.

/ كم هي املدة التي يحتاجها حتويل دفعة الكرتونيا من ح�سابي حتى ت�صل حل�ساب �شخ�ص3-16
م�ؤ�س�سة التي �أريد الدفع اليهم؟

املدة التي حتتاجها الدفعة لكي ت�صل للم�ستفيد تعتمد على �أ�سلوب الدفع الذي تقوم به والوقت من اليوم الذي
. للمزيد من املعلومات عن مواعيد االقتطاع يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين.ت�صدر فيه تعليماتك بالدفع
.مواعيد االقتطاع الوارد هنا هي فقط للداللة

 ما هو �سعر ال�رصف الذي �ستطبقونه على الدفعات التي �س�أر�سلها للخارج؟4-16

16.4 What exchange rate will you apply to payments I send abroad?
You can ask us to convert a payment into a different currency before we send it.
The HSBC Exchange Rate will apply to the conversion. This is a variable rate and it
changes frequently. If you make the payment on a weekend or when the markets
are not live; then you might not get the most advantageous rate.

 �سعر ال�رصف اخلا�ص ببنك ات�ش.يجوز لك �أن تطلب منا حتويل دفعة �إلى عملة خمتلفة قبل �أن نقوم بتحويلها
�إذا قمت بت�سديد.  هذا معدل متغري ويتغري ب�صورة متكررة.) �سوف يتم تطبيقه على التحويلHSBC( ا�س بي �سي
. ف�إنك قد ال ت�ستفيد من �أف�ضل معدل لل�رصف،الدفعة يف �أيام عطلة نهاية الأ�سبوع �أو عندما يكون ال�سوق مغلق
 ف�إننا �سوف نزودك بتفا�صيل معدل ال�رصف املعتمد لدى بنك ات�ش ا�س بي،ً�إذا طلبت منا �أن ن�سدد دفعة فورا
.) بحيث يحق لك ب�أن تقبل �أو ترف�ض معدل ال�رصف قبل �أن ت�ؤكد لنا ب�أن نقوم ب�إر�سال الدفعةHSBC( �سي

If you ask us to make a payment immediately, we will provide you with details of
the HSBC Exchange Rate and you will have the opportunity to accept or reject the
rate before you confirm that you want us to send your payment.
If you ask us to make a payment on a future date through Personal Internet Banking
or via a Standing Instruction, we will apply the HSBC Exchange Rate as at the time
of the transfer.

�إذا طلبت منا �أن ن�سدد دفعة يف تاريخ م�ستقبلي عن طريق التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت �أو من خالل
) يف وقت التحويل �إالHSBC( تعليمات دفع متكررة ف�سوف نقوم بتطبيق معدل ال�رصف لبنك ات�ش ا�س بي �سي
.�إذا اتفقنا على معدل �رصف خمتلف قبل التحويل وب�شكل كتابي

If a payment that was sent in a foreign currency is returned to us, we will convert
that payment back into Qatari Riyals using the HSBC Exchange Rate that applies
at that time. Details of the HSBC Exchange Rates can be found on our Website.
The amount credited back to your Account could be less than the original amount
of the payment depending on the HSBC Exchange Rate that applies at the time of
the outward / inward payment. We are not responsible for this. In addition, we will
process the payment, but we are not responsible for checking if the beneficiary can
/ does receive it.

�إذا مت �إعادة دفعة �إلينا مت حتويلها بعملة �أجنبية ف�سوف نقوم يف هذه احلالة ب�إعادة حتويل الدفعة �إلى الريال
 ان التفا�صيل اخلا�صة.) يف وقتهاHSBC( القطري وفق ًا معدل ال�رصف املعتمد لدى بنك ات�ش ا�س بي �سي
 �إن املبلغ الذي يتم �إعادة قيده.)موجودة على موقعنا االلكرتوينHSBC( مبعدل ال�رصف لبنك ات�ش ا�س بي �سي
) يفHSBC( يف ح�سابك قد يكون �أقل من املبلغ الأ�صلي ب�شكل يعتمد على معدل ال�رصف لبنك ات�ش ا�س بي �سي
 كما �أننا �سنعالج الدفعة ولكننا غري. اننا غري م�س�ؤولني عن ذلك.من احل�ساب/وقت تقييد الدفعة �إلى احل�ساب
.ا�ستلم الدفعة/م�س�ؤولني عن التحقق ب�أن امل�ستفيد ي�ستطيع ا�ستالم

 هل �سيتم فر�ض ر�سوم ا�ضافية لدفع دفعات دولية؟5-16

16.5 Do you charge for making international payments?
We do charge for international payments and an applicable exchange rate will also
apply. Please see our Tariff of Charges for more details.

 للمزيد من املعلومات.�إننا نفر�ض ر�سوم على دفع دفعات دولية كما �سيتم تطبيق �سعر �رصف قابل للتطبيق
 يتوجب عليك دفع �أي م�صاريف تكبدها �أي وكيل نتعامل معه.يرجى االطالع على جدول اخلدمات والتعرفات
.لتحويل الدفعة خارج البالد �أو لبنك و�سيط �أو لبنك ال�شخ�ص امل�ستلم للدفعة

You will also have to pay any charges made by any agents we use to send the
payment abroad, an intermediary bank or the recipient’s bank. We will deduct these
charges from the payment unless:
•

your payment is being sent in an European Economic Area (“EEA”) currency to
an account within the EEA; or

•

you ask us not to.

:�سوف نقوم باقتطاع هذه امل�صاريف من الدفعة �إال �إذا
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كانت الدفعة التي �أر�سلتها بعملة املنطقة الأوروبية االقت�صادية ومر�سلة حل�ساب داخل املنطقة
الأوروبية االقت�صادية؛ �أو

•

.�إذا طلبت �أن ال نقوم باالقتطاع من الدفعة

•

 هل �أ�ستطيع تغيري ر�أيي بعد �أن �أكون قد طلبت منكم دفع دفعة؟6-16

16.6 Can I change my mind after I have asked you to make a payment?
If you have asked us to make a payment immediately then you cannot cancel the
payment.

.�إذا طلبت منا �أن نقوم ب�إجراء دفعة فوراً ف�إنك ال ت�ستطيع الغاء هذه الدفعة

 ف�إنك عادة ت�ستطيع الغاء هذه التعليمات قبل �أن نقوم،�إذا كنت قد طلبت منا �أن نقوم ب�إجراء دفعة يف امل�ستقبل
 ولكن يف بع�ض الأحيان قد يكون الوقت قد �أ�صبح مت�أخرا لإلغاء الدفعة يف حال قيامنا مبعاجلة.بار�سال الدفعة
 مواعيد االقتطاع. للمزيد من املعلومات حول مواعيد االقتطاع يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين.ًالدفعة م�سبقا
 �إذا طلبت الغاء �أي تعليمات بالدفع ف�إننا لن نكون م�س�ؤولني عن �أي خ�سائر ب�سبب.الواردة هنا هي فقط للداللة
.�سعر ال�رصف

If you have asked us to make a payment in the future, you can usually cancel
your instruction before we send the payment, but occasionally it may be too late
to cancel as we will have already processed the payment. Our cut-off times are
available on our Website. Cut-off times are indicative only. If you ask us to cancel a
payment instruction, we will not be liable for any exchange rate losses.

 ماذا يتوجب علي معرفته عند البدء يف عملية �رصف للعمالت الأجنبية ؟7-16

16.7 What do I need to know about entering into foreign currency exchange
transactions?
You may be affected by changes in currency exchange rates and you need to
understand those risks. We do not offer any advice about when to transfer funds
into a foreign currency and how this will affect you.

.يجب �أن تعلم ب�أنك قد تت�أثر بالتغيريات التي تطر�أ على معدل �سعر �رصف العمالت وعليك �أن تتفهم هذه الأخطار
.�إننا ال نقدم �أي ن�صائح حول الوقت الأف�ضل لتحويل الأموال �إلى عملة �أجنبية وكيف �سي�ؤثر ذلك عليك
، م�صاريف �أو خماطر متعلقة بهذا احل�ساب، ف�أنت م�سئول عن �أية تكاليف،�إذا كان لديك ح�ساب معنا بعملة �أجنبية
 ولن نكون م�سئولني عن �أي خ�سائر تتكبدها نتيجة لهذه.وقد ي�شمل ذلك �أي قيود دولية �أو حملية ُتفر�ض علينا
.القيود

If you have a foreign currency Account with us you will be responsible for any costs,
expenses and risks associated with this Account. This may include any international
or domestic restrictions that affect us. We shall not be liable for any loss you may
incur as a result of this.

 ماهي خدمة "ر�ؤية عاملية حواالت عاملية"؟8-16

ر�ؤية عاملية حواالت عاملية هي خدمة نقدمها والتي متكنك من ر�ؤية جميع ح�ساباتك ب�شكل عاملي لدى ات�ش
) يف �صفحة واحدة من خالل التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت كما ت�ستطيع �أن تقومHSBC( ا�س بي �سي
.بتنفيذ حواالت بني هذه احل�سابات
الر�سوم وامل�صاريف املتعلقة بهذه اخلدمة قد تكون متوافرة يف جدول اخلدمات والتعرفات �أو على موقعنا
.االلكرتوين

16.8 What is Global View Global Transfers?
Global View Global Transfers (or “GVGT”) is a service we provide that enables you
to view all your HSBC accounts globally on one page through Personal Internet
Banking and make transfers between those accounts. Fees and charges relating to
GVGT may be found on our Tariff of Charges or on our Website.
Separate additional terms apply in relation to your use of GVGT, which can be found
on our Website. When you use GVGT we will assume you agree to those terms.

تطبق �أحكام ا�ضافية منف�صلة فيما يتعلق با�ستخدامك لهذه اخلدمة والتي ميكن �أن جتدها على موقعنا
. عندما ت�ستخدم هذه اخلدمة ف�إننا �سنفرت�ض موافقتك على هذه الأحكام.االلكرتوين

 بطاقة الدفع البنكية اخلا�صة بك.17

17. Your Debit Card		

 هل �أح�صل ب�شكل تلقائي على بطاقة دفع بنكي مع احل�ساب؟1-17

17.1 Do I automatically get a Debit Card with my Account?
You will receive an HSBC Debit Card when you open certain types of Account with
us. Please sign it immediately after receipt.

) عندما تقوم بفتح �أنواع حمددة من احل�ساباتHSBC( �سوف يتم �إعطائك بطاقة دفع بنكي لبنك ات�ش ا�س بي �سي
.ً عند ا�ستالم هذه البطاقات يرجى توقيعها فورا.لدينا

For eligible Joint Accounts, we can issue an HSBC Debit Card to each Joint Account
holder but only if each Joint Account holder is authorised to operate the Joint
Account alone (i.e. on an “either” instruction – see section 10 for more details).

 ف�إننا ن�ستطيع ا�صدار،)HSBC( �أما للح�سابات امل�شرتكة امل�ؤهلة للح�صول على بطاقة دفع بنك ات�ش ا�س بي �سي
بطاقة دفع لكل م�ستفيد من احل�ساب امل�شرتك �رشيطة �أن يكون كل م�ستفيد من احل�ساب امل�شرتك مفو�ض ب�إدارة
 (على �سبيل املثال حول خيار "�أي من امل�ستفيدين" للتعليمات يرجى االطالع على.ًاحل�ساب امل�شرتك منفردا
.)) للح�صول على املزيد من املعلومات10( الق�سم

With certain types of Debit Card and certain types of Account, you can “link”
accounts on one card. If you do this, you can use your Debit Card to access all the
linked Accounts. You will need to elect a primary Account that will be used as your
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يجوز لبع�ض �أنواع بطاقات اخل�صم وبع�ض �أنواع احل�سابات من �أن تقوم بربط جمموعة من احل�سابات على
. ف�إنك ت�ستطيع ا�ستعمال بطاقة الدفع للدخول على احل�سابات املرتبطة، �إذا قمت بعمل ذلك.بطاقة واحدة
.يتوجب عليك اختيار احل�ساب الأ�سا�سي والذي �سيتم ا�ستخدامه كح�سابك املعتمد للعمليات التجارية

default Account for merchant transactions.
For certain types of Account (for example Accounts for minors), you may have an
“ATM card” only. This is a card that only allows you to check your balance and make
deposits at ATMs. It has limited functionality and cannot be used to withdraw funds
from an ATM.

 ت�ستطيع االطالع على تفا�صيل الر�سوم والنفقات يف اجلدول اخلا�ص.قد تتحمل ر�سم ًا �إذا طلبت تغيري بطاقتك
.باخلدمات والتعرفة على موقعنا

We may charge a fee if you require a replacement Debit Card. Full details of our
fees and charges are set out in our Schedule of Services and Tariffs which is
available on our Website.

 هل �أ�ستطيع ا�ستخدام بطاقة الدفع لدى ال�رصاف الآيل؟2-17

) يف قطر �أو على �أجهزةHSBC( ميكنك ا�ستخدام بطاقتك على �أجهزة ال�رصاف الآيل لبنك ات�ش ا�س بي �سي
.)VISA( ) �أو فيزاPlus( ) و�أنظمة الدفع بل�سNAPS( ال�رصاف الآيل املت�صلة مبحول

17.2 Can I use my debit card at ATMs?
You can use your card in Qatar at HSBC ATMs or ATMs which are connected to
NAPS and Plus or Visa Net payment systems.

وميكنك �أي�ض ًا ا�ستخدام البطاقة اخلا�صة بك على ذات ال�شبكات يف اخلارج طاملا �أن �أجهزة ال�رصاف الآيل
هذه موجودة يف دول جتيز ال�سحوبات وفق �أحكام قوانني قطر و�أن مثل هذا اال�ستخدام لن ي�شكل خمالفة لأي
.عقوبات مالية دولية

You can also use your card at ATMs on the same networks abroad, so long as they
are situated in countries where withdrawals are permitted pursuant to the laws
of Qatar and such use would not involve a breach of any international financial
sanctions.

يتاح لك عدد من اخلدمات عند ا�ستخدامك لبطاقة ال�رشاء اخلا�صة بك يف �أجهزة ال�رصاف الآيل لبنك ات�ش ا�س
 �أما �أجهزة ال�رصاف الآيل الأخرى فنقدم لك خدمات حمدودة مثل خدمات اال�ستف�سار.) يف قطرHSBC( بي �سي
.عن الر�صيد وال�سحب النقدي

There are multiple services available to you when you use your card in an HSBC
ATM in Qatar. Other ATMs may have limited services, such as only balance
enquiries and cash withdrawals.

�سوف تكون م�س�ؤوال عن دفع �أي ر�سوم وم�صاريف تفر�ضها امل�ؤ�س�سات التي تقوم با�ستخدام �أجهزة �رصافاتها
الآلية و�إذا كانت بع�ض �أجهزة ال�رصاف الآيل ت�سمح بال�سحب بعمالت خمتلفة ف�إننا لن نكون م�س�ؤولني عن
 كذلك ف�إننا قد نفر�ض ر�سوم وم�صاريف ا�ضافية عند ا�ستخدام �رصافات �آلية.معدل �سعر ال�رصف املطبق
. للمزيد من املعلومات عن ر�سومنا وم�صاريفنا يرجى االطالع على موقعنا االلكرتوين. حمددة

You will be responsible for paying any fees and charges that other institutions make
for you to use their ATMs, and if other ATMs allow you to withdraw foreign currency
then we will not be responsible for the exchange rate that is applied. We may
also apply certain fees and charges when you use certain ATMs – please visit our
Website for further details about our fees and charges.

�إننا لن نكون م�س�ؤولني يف حال مل تكن قادر على �أن ت�ستخدم بطاقة ال�رشاء اخلا�صة بك يف �أي �رصاف �آيل
 ف�إنه قد يكون هنالك دول حمددة لن ت�ستطيع ا�ستخدام بطاقة ال�رشاء اخلا�صة بك، �إ�ضافة �إلى ذلك.مل�ؤ�س�سات �أخرى
 لن نكون م�سئولني عن �أية خ�سائر �أو �أ�رضار قد حتدث ب�سبب تعطل �أو ف�شل.فيها وذلك لأ�سباب قانونية �أو تنظيمية
. �أو ب�سبب �أي معلومات خاطئة �أدخلتها �أنت يف ال�رصاف الآيل،بطاقة الدفع اخلا�صة بك �أو جهاز ال�رصاف الآيل

We will not be responsible if you are unable to use your Debit Card in any other
institution’s ATMs. In addition, there may be particular countries where, due to
local legal or regulatory reasons, you cannot use your Debit Card. We will not be
responsible for any loss or damage that may arise from any malfunction or failure of
your Debit Card or the ATM or any incorrect information that is inputted by you at
the ATM.

 ت�ستطيع احل�صول على.�سوف نقوم بتحديد �سقف �أعلى لل�سحب النقدي اليومي لبطاقة ال�رشاء اخلا�صة بك
املزيد من التفا�صيل حول ال�سقف الأعلى لل�سحب النقدي اليومي لبطاقة ال�رشاء اخلا�صة بك من خالل موقعنا
 �إذا قمت ب�إ�ستخدام ال�رصاف الآيل لبنك �أخر قد يكون لدى البنك الأخر حدود املعاملة التي هي �أقل.االلكرتوين
.من حدودنا

We will set a daily maximum cash withdrawal limit for your Debit Card. You can
find out more about the daily maximum cash withdrawal limits for our Debit Cards
on our Website. If you use the ATM of another bank, that other bank may have
transaction limits that are lower than our limits.

�إذا قمنا ب�إعالمك ب�أن �أحد �أجهزة ال�رصاف الآيل اخلا�صة بنا خارج اخلدمة (على �سبيل املثال عن طريق �إ�شعار
من خالل �شا�شة ال�رصاف الآيل نف�سه �أو على موقعنا االلكرتوين) ف�إنه يتوجب عليك عدم ا�ستخدام ذلك ال�رصاف
. ميكنك �أن جتد قائمة ب�شبكة �أجهزة ال�رصاف الآيل اخلا�صة بنا على موقعنا االلكرتوين.الآيل

If we have advised you that one of our ATMs is out of order (for instance through a
notification on the ATM screen or on our Website) you must not use that ATM. You
can find a list of our ATMs on our Website.

.قد نقوم بتغيري عدد �أجهزة ال�رصاف الآيل التي نوفرها يف �أي وقت
42

We can change the number of ATMs that we provide at any time.
The Debit Card we provide to you for your use remains our property and we can suspend its
use or cancel it at any time without notice to you.

�إن بطاقة ال�رشاء التي نوفرها لك لت�ستخدمها تبقى ملك ًا لنا ون�ستطيع �إيقاف ا�ستعمالها �أو �إلغائها يف �أي وقت
.ودون احلاجة لإ�شعارك

 هل �أ�ستطيع ا�ستخدام بطاقة الدفع ل�سحب �أموال بعملة �أجنبية داخل قطر ؟3-17

.ال ت�ستطيع ا�ستخدام بطاقة الدفع ل�سحب �أموال بعملة �أجنبية داخل قطر

17.3 Can I use my Debit Card to make foreign currency cash withdrawals in Qatar?
You cannot withdraw foreign currency from our ATMs in Qatar.

 هل �أ�ستطيع ا�ستخدام بطاقة ال�رشاء اخلا�صة بي لت�سديد دفعات؟4-17

"نعم ت�ستطيع ا�ستخدام بطاقة ال�رشاء اخلا�صة بك لت�سديد دفعات للتجار الذين ي�ضعون �شعار "فيزا" �أو "بل�س
.يف قطر �أو يف اخلارج

17.4 Can I use my Debit Card to make payments?
You can use your Debit Card to make payments to retailers that display the “VISA” or
“PLUS” sign in Qatar and abroad.

يف حالة تواجدك من�ش�أة التاجر يجب �إدخال الرمز التعريف ال�شخ�صي لبطاقتك يف لوحة املفاتيح على وحدة
. يجب عليك �أي�ضا توفري �أدلة �إذا طلب منك ذلك من التاجر.البطاقات للتاجر

We or the retailer (including online and phone merchants) will take reasonable and
appropriate security and identity verification steps prior to authorising your payment.

.�إننا لن نكون م�س�ؤولني يف حال رف�ض �أحد التجار قبول بطاقة ال�رشاء اخلا�صة بك

We will not be responsible if a retailer refuses to accept your Debit Card.
You can also use your Debit Card at our ATMs in Qatar to make payments to your Credit
Cards held with us. Your Account will be debited immediately, but it may take a few days for
your Credit Card balance to be updated.
You should not use your Debit Card for any unlawful purpose, for any purchases that would
not be permitted under Qatari law or for any purposes that would involve a breach of
international financial sanctions.
17.5 How will foreign currency transactions (other than ATM transactions) be charged
to my ATM Card?
Foreign Currency Transactions (other than ATM transactions) are converted into your
account currency by the card scheme (Visa or MasterCard) using their applicable exchange
rates on the day conversion is made (which may involve a conversion to US dollars first). In
addition to this exchange rate conversion, We charge a processing fee (as a percentage of
the transaction amount) as set out in our Tariff of Charges.
17.6 How will foreign currency withdrawals from ATMs be charged to my ATM Card?
Foreign Currency Transactions performed at an ATM will be converted into your Account
currency by us using our applicable exchange rate. The Transactions may have first been
converted to US dollars by the card scheme (Visa or MasterCard) using their applicable
exchange rates on the day conversion is made.

كما �أنك ت�ستطيع ا�ستخدام بطاقة ال�رشاء اخلا�صة بك لدى �أجهزة ال�رصاف الآيل اخلا�صة بنا يف قطر للقيام
ً بناء على ذلك �سيتم تقييد الدفعة على ح�سابك فورا.بتنفيذ دفعات لبطاقاتك االئتمانية ال�صادرة من قبلنا
.ولكن قد حتتاج لعدة �أيام لتحديث ر�صيد ح�سابك اخلا�ص بالبطاقة االئتمانية
ال يجوز �أن ت�ستخدم بطاقتك لأي �أ�سباب غري قانونية �أو لأي م�شرتيات غري م�سموح بها مبوجب قوانني قطر �أو
.لأي �أ�سباب قد تت�ضمن خمالفة للعقوبات املالية الدولية

 كيف يتم ح�ساب العمليات التي تتم با�ستخدام العمالت الأجنبية على بطاقة ال�رشاء اخلا�صة5-17
بي (غري عمليات ال�رصاف الآيل) ؟

العملية البنكية بالعملة الأجنبية (غري عمليات ال�رصاف الآيل) يتم حتويلها لعملة ح�سابك من قبل خمطط
البطاقة (فيزا �أو ما�سرت كارد) با�ستخدام معدل �سعر ال�رصف املطبق لديهم يف اليوم الذي مت به التحويل (والذي
 ف�إننا نفر�ض ر�سوم معاجلة، باال�ضافة ملعدل �سعر ال�رصف هذا.)ًقد يتطلب التحويل للدوالر الأمريكي �أوال
.(كن�سبة من مقدار مبلغ العملية) كما هو مو�ضح يف جدول اخلدمات والتعرفات

 كيف يتم ح�ساب عمليات ال�سحب النقدي التي تتم با�ستخدام العمالت الأجنبية على بطاقة6-17
ال�رشاء اخلا�صة بي من خالل ال�رصاف الآيل ؟

العملية البنكية بالعملة الأجنبية عن طريق ال�رصاف الآيل يتم حتويلها لعملة ح�سابك من قبلنا با�ستخدام معدل
 هذه العمليات قد ي�سبقها �أن يقوم خمطط البطاقة (فيزا �أو ما�سرت كارد) بتحويل.�سعر ال�رصف املطبق لدينا
.املبلغ للدوالر الأمريكي �أو ًال با�ستخدام معدل �سعر ال�رصف املطبق لديهم يف اليوم الذي مت به التحويل

When making Foreign Currency Transactions at ATMs on certain networks, the conversion
may be completed by a local regulatory authority at a rate and time determined by them.

عند تنفيذ العمليات البنكية بالعملة الأجنبية عن طريق ال�رصاف الآيل من خالل �شبكات معينة مثل ب�شبكة
 ف�إن التحويل قد يتم من خالل �سلطة تنظيمية حملية با�ستخدام معدل �سعر �رصف ووقت حمدد،OmanNet
.من قبلهم

In addition to this exchange rate conversion, we charge a processing fee (as a percentage
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of the transaction amount). You may also be charged a cash withdrawal fee (which may
differ depending on the network). For the relevant fees and charges which apply to a cash
withdrawal please see the Tariff of Charges.

 وقد يتم فر�ض،) ف�إننا نفر�ض ر�سوم معاجلة (كن�سبة من مقدار مبلغ العملية،باال�ضافة ملعدل �سعر ال�رصف هذا
 لالطالع على الر�سوم وامل�صاريف ذات العالقة بال�سحب.)ر�سم بدل عملية ال�سحب (والذي قد يختلف وفق ًا لل�شبكة
. النقدي يرجى االطالع على جدول اخلدمات والتعرفات

Some cash machine operators may apply a direct charge for withdrawals from their ATMs.
This should be advised to you by them and you can choose whether to accept it on screen at
the time of the withdrawal.

 يتوجب �أن يتم.بع�ض امل�س�ؤولني عن �إدارة �أجهزة النقد قد يفر�ضون ر�سم مبا�رش لل�سحوبات من �رصافاتهم الآلية
.�إعالمك بهذا حتى ت�ستطيع االختيار ب�أن تقبل بها وذلك ب�إظهارها على ال�شا�شة يف وقت ال�سحب

 هل �أ�ستطيع تغيري ر�أيي بعد �أن �أكون قد ا�ستخدمت بطاقتي؟7-17

17.7 Can I change my mind after I have used my card?
For cash withdrawals from ATMs, you cannot cancel the withdrawal after you have pressed
the button on the keypad agreeing to the withdrawal.
For card payments, you cannot cancel the payment. If there is a dispute over the payment,
you must tell us (either using Telephone Banking or by visiting one of our Branches) and we
will investigate. Please see section 20 for more information on disputed transactions.

 ف�إنك ال ت�ستطيع الغاء العملية بعد �أن تكون قد قمت بال�ضغط على،لل�سحوبات النقدية من �أجهزة ال�رصاف الآيل
.الزر على لوحة املفاتيح باملوافقة على ال�سحب
 �إذا كان هنالك نزاع حول الدفعة ف�إنه يتوجب عليك �إعالمنا. ف�إنك ال ت�ستطيع الغاء الدفعة،لدفعات البطاقات
 يرجى.(�إما با�ستخدام التعامل البنكي عرب الهاتف �أو بزيارة �أحد فروعنا) و�سوف نقوم بالتحقيق باملو�ضوع
.) للمزيد من املعلومات حول العمليات املتنازع عليها20( االطالع على الق�سم
.�إذا �أردت الغاء دفعة بطاقة متكررة ف�إنه يتوجب عليك �إعالمنا �أو التاجر

If you want to cancel a recurring card payment you must tell either the retailer or us.
17.8 When will a card payment / cash withdrawal be deducted from my Account?
How long it takes for a card payment / cash withdrawal to be deducted from your Account
depends on whether the transaction occurred in Qatar or outside of Qatar and what currency
is used for the transaction.
We may put a hold on funds in your Account pending receipt of information from the retailer.
This may mean that we debit your Account some time after your card transaction occurred.
If this happens and there are insufficient funds in your Account to make the payment, we
will usually call you and ask you to fund your Account before debiting the payment.
17.9 Will you share information with card service providers?
You agree that we may share information in relation to you and your Account / cards with
card service providers (such as VISA and MasterCard) and related third parties, and with
rewards scheme providers (such as Air Miles) and related third parties, where necessary to
enable us to provide card services and rewards to you.

 �سحب نقدي من ح�سابي؟/  متى يتم اقتطاع دفعة بطاقة8-17

 �سحب نقدي من ح�سابك يعتمد على ما �إذا كانت العملية قد متت يف قطر �أو/ متى يتم اقتطاع دفعة بطاقة
.خارجها وماهي العملة التي ا�ستخدمت يف هذه العملية
 هذا قد يعني ب�أننا قد.قد نقوم باحلجز على الأموال املودعة يف ح�سابك بانتظار ا�ستالم معلومات من التاجر
 و�إذا ح�صل ذلك وكان ال يوجد.نقوم بتقييد الدفعة على ح�سابك بعد مدة من وقوع العملية التي قمت ب�إجرائها
 ف�إننا بالعادة نقوم بالإت�صال بك لتقوم بتغذية ح�سابك قبل �أن نقيد،�أموال كافية يف ح�سابك لتغطية الدفعة
.الدفعة على ح�سابك

 هل �ستقومون مب�شاركة معلومات مع مزودي خدمة البطاقات؟9-17

 بطاقاتك ملزودي خدمة البطاقات (مثل/توافق على �أننا قد نقوم بالإف�صاح عن معلومات تتعلق بك وبح�سابك
 وملزودي جوائز (مثل �أميال جوية) ولأطراف ثالثة ذات عالقة،فيزا و ما�سرت كارد) والأطراف ثالثة ذات عالقة
.عند ال�رضورة لكي نتمكن من تزويدك بخدمات البطاقات واجلوائز

 ال�شيكات.18

18. Cheques		

 هل �أ�ستطيع احل�صول على دفرت �شيكات؟1-18

18.1 Can I have a cheque book?
You can only have a cheque book if you have a Current Account and only when your Qatari
residency visa is valid and up-to-date.

ت�ستطيع احل�صول على دفرت �شيكات فقط �إذا كنت متلك ح�ساب جاري وفقط �إذا كنت حتوز على �إقامة وت�أ�شرية
.حديثة و�سارية املفعول

Cheque books are not available with any other type of Account.

.�إن دفاتر ال�شيكات غري متوفرة لأي نوع �آخر من احل�سابات

If we believe you are no longer resident in Qatar, we may change your Current Account into
a Savings Account and cancel your cheque book.
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.�إذا اعتقدنا ب�أنك مل تعد مقيم يف قطر ف�إننا قد نغري ح�سابك اجلاري حل�ساب توفري وقد نقوم ب�إلغاء دفرت �شيكاتك

 كم من الوقت �سيحتاج القتطاع املبلغ من ح�سابي ل�رصف �شيك قمت بتحريره بعد �أن مت2-18
تقدميه للبنك لل�رصف؟

18.2 How long will it take for a cheque I have written to be deducted from
my Account after it is presented for payment?
How long it takes for a cheque to be deducted from your Account after it is
presented for payment depends on the way the cheque is presented and the
time of day it is presented. More details on our cut-off times are available on
our Website. Cut-off times are indicative only.

مقدار الوقت الذي يحتاجه اقتطاع املبلغ من ح�سابك ل�رصف �شيك قمت بتحريره بعد �أن مت تقدميه للبنك
 ميكنك �أن جتد.لل�رصف يعتمد على الطريقة التي مت تقدمي ال�شيك بها والوقت من اليوم الذي مت تقدمي ال�شيك به
.املزيد من التفا�صيل حول مواعيد االقتطاع على موقعنا االلكرتوين

We will keep originals and/or copies of the cheques that are paid from your
Account for at least 6 years.

.مواعيد االقتطاع الواردة هنا هي فقط للداللة
.) �ست �سنوات على الأقل6( �أو �صور ال�شيكات املدفوعة من ح�سابك ملدة/نحتفظ بالأ�صول و

18.3 When can I stop a cheque?
You can stop a cheque if it is lost or stolen (and you have a police report
confirming this) and you provide us with an indemnity (in case we have to pay
out under it).

 متى �أ�ستطيع ايقاف �شيك؟3-18

( ت�ستطيع ايقاف �شيك �إذا فقد او �رسق (ولديك تقرير من ال�رشطة لت�أكيد ذلك) وتزويدنا ب�ضمان ب�أن تدفع لنا
.)مقابل �أي تكاليف نتكبدها ب�سبب ذلك

 كيف �أ�ستطيع حماية �شيكاتي؟4-18

18.4 How can I protect my cheques?
You must take reasonable precautions to stop anyone altering or forging your
cheques. Only use cheques in the form we issue them, write in non-erasable
ink, do not leave space for insertions and add the word “only” after the written
amount, never pre-sign blank cheques or use corrective fluid, delete the words
“or bearer” and cross the cheque with two parallel lines.

 عليك �أن ت�ستعمل.يتوجب عليك اتخاذ تدابري معقولة لوقف �أي �شخ�ص من التالعب ب�شيكاتك �أو تزويرها
 و�أن ال ترتك، و�أن تكتب ال�شيكات با�ستخدام حرب غري قابل للمحي،�شيكاتك يف ال�شكل الذي نزودك به فقط
 و�أن ال تقوم مطلق ًا بتوقيع، و�أن تكتب كلمة "فقط" بعد املبلغ املكتوب،م�ساحة فارغة ممكن اال�ضافة فيها
 وقم بالغاء الكلمات "حلامله" وقم بو�ضع خطني متوازيني،�شيكات على بيا�ض وال ت�ستخدم �سوائل للت�صحيح
.على ال�شيكات

We will not be responsible to you for any loss or damage in relation to the
cheque nor any delay in crediting the Account or non payment and return of
any cheques to you.

 �أو ب�سبب �أي ت�أخر يف �إيداعها يف،ل�سنا م�سئولون عن �أية خ�سائر �أو �أ�رضار تتكبدها فيما يتعلق ب�شيكاتك
. �أو لعدم �رصفها �أو �إعادتها �إليك،احل�ساب

 �أ�شهر؟6  ماذا لو كان ال�شيك قد مر على تاريخه �أكرث من5-18

18.5 What if a cheque is more than 6 months’ old?
We may agree to pay a cheque more than 6 months’ old, but we are not
obliged to.

.طاملا �أن لدى ح�سابك ر�صيد كاف �سنكون ملزمني بااللتزام بالدفع

 هل �ستقومون بت�أريخ �شيك ت�أمني غري م�ؤرخ؟6-18

18.6 Will you date undated security cheques?
We will only ever fill in the date on an undated security cheque and present it
for payment in the event you owe us money and have not paid us, as agreed,
when we have asked you to. Even then, we will only ever file a police case
against you for the amount you owe to us.

�سوف نقوم فقط بت�أريخ �شيك ت�أمني غري م�ؤرخ ونقوم بتقدميه للدفع يف حال كنت مدين لنا مببالغ مالية
 وحتى يف هذه احلالة �سوف نقوم بتقدمي �شكوى لدى ال�رشطة �ضدك لتح�صيل املبلغ الذي.تختلف عن دفعها لنا
.تدين لنا به
 ف�إنك توافق على �أن نقوم بتعبئة التاريخ على �شيك الت�أمني غري امل�ؤرخ يف،مبوافقتك على هذه الأحكام العامة
.احلاالت املبينة �أعاله

By agreeing to these General Terms, you agree that we may fill in the date on
your undated security cheques in the circumstances described above.
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 ماذا يحدث لو مت رف�ض �شيك قمت �أنا بتحريره؟7-18

18.7 What happens if a cheque I write from my Account bounces?
You agree that you will not write a cheque if you do not have sufficient funds
in your Account when that cheque is presented for payment (or your Account
is closed or blocked – see section 6 for more information), you could face civil
and/or criminal liability and even a prison sentence under Qatari law.

�أنت موافق على �أنه ال يجوز لك حترير �شيك عندما ال يوجد ر�صيد كاف يف احل�ساب عند تقدمي
) للمزيد من6(  يرجى االطالع على الق�سم-هذا ال�شيك للدفع (�أو كان ح�سابك مغلق �أو حمجوب
�أو جنائية وحتى حكم/املعلومات) فمن املمكن يف هذه احلالة ان تتعر�ض مل�س�ؤولية مدنية و
.باحلب�س مبوجب قانون قطر

You could also face court action against you to recover monies you owe and your
ability to leave Qatar could be restricted. You should consider this carefully before
writing any cheques and make sure you have sufficient funds in your Account to
meet any cheques you have written.

 لذلك يتوجب عليك �أخذ هذه.من املمكن �أن تواجه دعوى يف املحكمة �ضدك اللزامك باداء �أموال تدين بها
الوقائع بعني االعتبار عند كتابة �شيك و�أن تت�أكد من �أن هنالك مبالغ كافية يف ح�سابك لتغطي �أي �شيكات
.تقوم بتحريرها

There are also other consequences to having a cheque returned for insufficient
funds, including but not limited to you being blacklisted with the Central Bank of
Qatar (and by us), you facing difficulties obtaining credit in the future and/or us
closing your Account. We will keep a record of the number of bounced cheque
returns on your Account.

هنالك عواقب �أخرى يف حال رف�ض �شيك لعدم كفاية الر�صيد وي�شمل ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص ب�أن يتم
 و�أن تواجه �صعوبات يف احل�صول،)و�ضع ا�سمك على القائمة ال�سوداء لدى البنك املركزي يف قطر (ومن قبلنا
 �سوف نقوم �أي�ض ًا ب�إبقاء �سجل.�أو كما قد نقوم نحن ب�إغالق ح�سابك/على الت�سهيالت االئتمانية يف امل�ستقبل و
.بعدد ال�شيكات التي مت رف�ضها لعدم وجود ر�صيد كاف يف ح�سابك

18.8 What happens if there is a mistake on a cheque I have written?
If there is a mistake on a cheque you have written or we think there is a signature
mismatch, we may reject the cheque for technical reasons (as opposed to
insufficient funds), in which case it will not be honoured.

 ماذا يحدث يف حال وجود خط�أ يف �شيك قمت �أنا بتحريره؟8-18

 ف�إننا �سرنف�ض،يف حال وجود خط�أ يف �شيك قمت �أنت بتحريره �أو يف حال وجدنا عدم تطابق يف التوقيع
.ال�شيك لهذه الأ�سباب (على عك�س عدم وجود ر�صيد كاف) وبهذه احلالة لن يتم دفعه

You are responsible for ensuring that cheques you write and cheques made out
to you are filled in properly. You are responsible for ensuring that your payment
obligations are met through other means, in the event that cheques you write are
not honoured due to technical reasons.

.يرتتب عليك �أن تت�أكد ب�أن ال�شيكات التي تقوم بتحريرها وال�شيكات التي حترر ل�صاحلك معبئة ب�شكل �صحيح
يرتتب عليك �أن تت�أكد ب�أن التزاماتك بالدفع مت الإيفاء بها بطرق �أخرى يف حال مل يتم �رصف ال�شيكات التي
.قمت بتحريرها لأ�سباب تقنية

We will keep a record of the number of technical cheque returns on your Account.

.�سوف نقوم �أي�ض ًا باالحتفاظ ب�سجل بعدد ال�شيكات التي مت رف�ضها لأ�سباب تقنية

18.9 Will you accept scanned cheques?
We will only accept scanned cheques if we receive them from other Qatar banks via
at Qatar Central Bank clearing system.

 هل تقبلون �صورة �شيك مر�سلة باملا�سحة؟9-18

 نظام،نقبل ال�شيكات باملا�سحة فقط �إذا مت �إر�سالها من فروعنا الأخرى يف قطر عرب بنك قطر املركزي
.املقا�صة

18.10 How long will it take for a cheque I have received to be credited into my
Account?
When you pay a cheque into your Account, you will normally have to wait up to
2 Working Days before you are able to withdraw the money unless we agree
otherwise. This may take longer if we think there are credit or fraud prevention
reasons for doing so.

 يف ح�سابي؟، كم من الوقت حتتاج عملية �إيداع �شيك ا�ستملته10-18
 �إال �إذا اتفقنا،) عمل حتى تتمكن من �سحب املبلغ2(  يجب االنتظار عادة ملدة يومي،عند �إيداع �شيك يف ح�سابك
. وهذا قد ي�ستغرق مدة �أطول �إذا اعتقدنا �أن هناك عملية احتيال ت�ستدعي ذلك.على خالف ذلك

 متى �أبد�أ يف ا�ستالم فوائد على دفعات �أي �شيك من �شيكاتي؟11-18
نحن نعترب �أن ال�شيك قد متت ت�سويته لغر�ض احت�ساب الفائدة عادة (حيثما تطلب الأمر ذلك) بعد �إيداعه يف
.ح�سابك

18.11 When will I start receiving interest on any cheque payments?
We normally treat a cheque as being cleared for interest purposes (if applicable)
after it is paid into your Account.
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 دفعات تدخل ح�سابك البنكي.19

19. Payments into your Account		

 كيف �أقوم بايداع نقدي يف ح�سابي؟1-19

19.1 How do I pay cash into my Account?
You can pay cash into your Account in the following ways:
•

over the counter at one of our Branches; and

•

at one of our ATMs that accepts payments in.

:ت�ستطيع ايداع نقود يف ح�سابك بالطرق التالية
من خالل �أحد الفروع؛ �أو

•

.بوا�سطة �أي من اجهزة ال�رصاف الآيل التي توفر خدمة الإيداع

•

�أو م�ستندات ملعرفة م�صدر الدفعات وال�سبب من/يف بع�ض الأحيان قد نطلب منك تزويدنا مبعلومات و
امل�ستندات ف�إننا قد ال نقيد الدفعة يف/ �إذا امتنعت �أو يف حال رف�ضك بتزويدنا بهذه املعلومات.الدفعة
.ح�سابك وقد نقوم ب�إغالق ح�سابك

Sometimes, we will ask you to provide us with information and/or documentation to
establish the source of the funds and the purpose of the payment. If you are unable or
unwilling to give us this information/documentation, then we may not be able to make the
payment into your Account and we may close your Account.

 كم من الوقت يحتاج مبلغ ال�شيك الذي قمت ب�إيداعه �أن يظهر قيده يف ح�سابي؟2-19

19.2 How long does it take for the amount of a cheque I have paid in to show in my
Account?
For Qatari Riyal cheques issued in Qatar:

:لل�شيكات ال�صادرة بعملة الريال القطري ال�صادرة يف قطر

كم من الوقت يحتاج �شيك قمت ب�إيداعه �أن يظهر يف ح�سابك بعد �أن مت تقدميه للبنك لل�رصف؟
 ميكنك �أن جتد.يعتمد على الطريقة التي مت تقدمي ال�شيك بها والوقت من اليوم الذي مت تقدمي ال�شيك به
املزيد من التفا�صيل حول معاجلة ال�شيكات و مواعيد ا�إيداع و�أية ر�سوم تتعلق بذلك بزيارة �إحدى
. معاجلة ال�شيكات ومواعيد االقتطاع الواردة هنا هي فقط للداللة.فروعنا

How long it takes for a cheque to show in your Account after it has been presented for
payment depends on the day (and time of day) it is presented. More details on our cheque
processing, cut-off times and any fees are available by visiting one of our Branches.
Processing and cut-off times are indicative only.
19.3 Can I pay a foreign currency / foreign bank cheque into my Account?
You can pay both cheques drawn in a foreign currency and cheques drawn on foreign banks
into your Account. We will decide, at our discretion, to either “negotiate” the cheque or
send it for “collection”. We charge in both instances and you may also have to pay foreign
agents’ and charges imposed by the bank on which the cheque is drawn. Please see our
Tariff of Charges on our Website for more details.
When we “negotiate” a cheque, we will normally credit your Account with the value of the
cheque as soon as possible and place a hold on the funds until we hear from the foreign
bank that there are sufficient funds in the payer’s account to honour the cheque. This is the
usual procedure for banker’s drafts.
If we send a cheque for “collection”, we will usually send the physical cheque to the
foreign bank and request clearance. We will only credit your Account with funds when we
are in receipt of monies from the foreign bank. This process usually takes much longer than
the cheque negotiation process.
We may need to convert the cheque amount into another currency (for example, Qatari
Riyals) and if we do this we will apply the HSBC Exchange Rate. If the cheque is returned
unpaid, then we will reconvert it back to the original currency using the HSBC Exchange
Rate and then deduct it from your Account. Fees and charges may apply if a foreign cheque
is returned unpaid. We will not be liable for any losses incurred when converting the cheque
amount from one currency to another.
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من بنك �أجنبي يف ح�سابي؟/ هل �أ�ستطيع ايداع �شيك بعملة �أجنبية3-19

 �سوف نقرر نحن.ميكنك ايداع �شيك م�سحوب بعملة �أجنبية و�شيك م�سحوب من بنك �أجنبي يف ح�سابك
 ف�إننا نفر�ض، يف كلتا احلالتني."ب�إرادتنا املنفردة �إما "املفاو�ضة" حول ال�شيك �أو �إر�ساله "للتح�صيل
 يرجى.ر�سم و�أي�ض ًا قد تدفع للوكالء الأجانب والبنوك الر�سوم املفرو�ضة من قبلهم بخ�صو�ص ال�شيك
.االطالع على جدول اخلدمات والتعرفات على موقعنا االلكرتوين للمزيد من التفا�صيل
 ف�إننا يف العادة نقوم بتقييد مبلغ ال�شيك يف ح�سابك يف �أ�رسع،عندما نقرر "املفاو�ضة" حول ال�شيك
وقت ممكن وذلك حتت احلجز �إلى �أن يتم الرد علينا من البنك الأجنبي ي�ؤكد فيه وجود ر�صيد كاف يف
. هذا هو االجراء املعتاد لدى البنوك.ح�ساب ال�شخ�ص حمرر ال�شيك لتغطية قيمة ال�شيك
.�إذا قمنا بار�سال �شيك "للتح�صيل" ف�إننا عادة نر�سل ذات ال�شيك للبنك الأجنبي ونطلب منه �إجازته
 عادة هذه العملية.�سوف نقوم بتقييد قيمة ال�شيك يف ح�سابك فقط عندما ن�ستلم املبلغ من البنك الأجنبي
.ت�أخذ مدة �أطول من عملية التفاو�ض حول ال�شيك
قد نحتاج �أن نحول قيمة ال�شيك �إلى عمالت �أخرى (على �سبيل املثال �إلى الريال القطري) و�إذا قمنا بذلك
) وبعدها �سوف نقوم باقتطاعه منHSBC( ف�إننا �سنعتمد معدل �سعر ال�رصف لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي
 لن نتحمل. قد يتم فر�ض ر�سوم وم�صاريف �إذا متت �إعادة ال�شيك من البنك الأجنبي غري مدفوع.ح�سابك
.�أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر ناجتة عن حتويل قيمة ال�شيك من عملة لأخرى

Please see our Tariff of Charges for all fees associated with foreign cheques. Please note that
it can take some time for a foreign cheque to be processed (longer than a Qatari Riyal cheque
issued in Qatar).
19.4 What happens if a cheque I have paid in is returned to you unpaid?
If a cheque you pay into your Account is returned unpaid we will deduct the amount of the
cheque from your Account. If this leads to your Account either:
•

going overdrawn and you do not have a covering pre-authorised Overdraft on your
account; or

•

going over an existing pre-authorised Overdraft limit

 يرجى العلم.يرجى االطالع على جدول اخلدمات والتعرفات لكافة الر�سوم املرتبطة بال�شيكات الأجنبية
 (مدة �أطول من ال�شيك ال�صادر عملة الريال القطري يف.ب�أن معاجلة �شيك �أجنبي قد يحتاج لوقت �أطول
.)قطر

 ماذا يحدث يف حال قمت ب�إيداع �شيك يف ح�سابي وعاد غري مدفوع؟4-19

:�إذا قمت بايداع �شيك حل�سابك وعاد غري مدفوع ف�إننا �سنقوم باقتطاع املبلغ من ح�سابك وذلك �سواء
• �أ�صبح ح�سابك مك�شوف ومل يكن لديك ح�ساب جاري مدين موافق عليها م�سبقا يف ح�سابك لتغطية
هذه ال�سحوبات؛ �أو
يف حال جتاوز احلد املتفق عليه للح�ساب اجلاري املدين املوافق عليه م�سبق ًا

then we will treat this as an exceptional Overdraft request from you and additional charges and
interest may apply.
19.5 Can I pay a cheque which is made payable to someone else into my Account?
You can pay a cheque which is made payable to someone else into your Account if the person
to whom it is payable has signed the cheque on the back. We can also ask for other details
before we accept it.
However, this does not apply to a cheque marked “account payee only” or “not transferrable”
which can only be paid into the Account of the person to whom it is made payable.
19.6 Will I be charged for my payment instructions?
We may charge you for any enquiries we receive in relation to each payment and instruction.
We will not charge you if we have made an error.

•

عندها �سنعترب هذه حالة ا�ستثنائية لطلب ح�ساب جاري مدين من قبلك وقد يتم فر�ض ر�سوم وفوائد
.ا�ضافية

 هل �أ�ستطيع ايداع �شيك حمرر ل�شخ�ص �آخر يف ح�سابي؟5-19

ت�ستطيع ايداع �شيك حمرر ل�شخ�ص �آخر يف ح�سابك �إذا قام ال�شخ�ص املحرر له ال�شيك بالتوقيع على ظهر
. وقد نطلب احل�صول على املزيد من التفا�صيل قبل �أن نقبل ال�شيك املذكور.ال�شيك
�إن ما تقدم ال ينطبق على ال�شيك املحرر بانه �شيك "ي�رصف للم�ستفيد فقط " �أو "غري قابل للتجيري" والذي
.ال ميكن �أن يتم �رصفه �إال لل�شخ�ص الذي حرر له وبا�سمه فقط

 هل يتم فر�ض ر�سوم على تعليماتي التي �أ�صدرها؟6-19

 ولن نحملك �أي ر�سم يف،قد نفر�ض عليك ر�سم ًا على ا�ستف�ساراتك التي نتلقاها حول الدفعات والتعليمات
.حال ارتكبنا نحن �أي خط�أ

 ماذا يحدث يف حال ح�صول �أي خط�أ.20

20. What happens if things go wrong		
20.1 How do I check that I have authorised all payments from my Account and how long
do I have to do this?
You must check your statements carefully as soon as they are available. You must tell us
immediately if there is a transaction you do not recognise or if you think we have made a
payment incorrectly. If you do not tell us within 30 days of the date of the payment you may
not be entitled to have any errors corrected.
20.2 Will I get a refund if I did not authorise a payment from my Account?
If you tell us that you did not authorise a payment from your Account we will investigate the
facts. If we accept your dispute, we will refund your Account with the payment amount and
any interest or charges you have paid as a result of the unauthorised payment. We will have no
further responsibility to you. If we reject your dispute, we will have no liability to you and we
may debit your Account for any fees, interest or losses we have incurred in our investigation.
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 كيف �أت�أكد ب�أنني قد قمت باملوافقة على جميع الدفعات التي متت من ح�سابي وكم من1-20
الوقت يجب �أن �أ�ستمر بعمل ذلك؟

 ويف حال وجدت �أي مدخل يف.يتوجب عليك التحقق من ك�شف احل�ساب الذي ي�صلك فور ا�ستالمك اياه
 �إذا مل.ً ف�إنه يتوجب عليك �إعالمنا بذلك فورا،ك�شف ح�سابك ال ت�ستطيع التعرف عليه �أو تعتقد بعدم �صحته
. يوم ًا من تاريخ الدفعة ف�إنك قد تفقد احلق بت�صحيح �أي �أخطاء30 تقم ب�إعالمنا خالل مدة

 هل �سيتم �إعادة املال يل يف حال مل �أقم باملوافقة على دفعة من ح�سابي؟2-20

�إذا قمت ب�إعالمنا ب�أنك مل توافق على �إجراء دفعة من ح�سابك ف�إننا �سوف نقوم ب�إجراء حتقيق حول
 �إذا قبلنا ال�شكوى ف�إننا �سوف نعيد املبلغ بالقيمة حل�سابك باال�ضافة لقيمة الفوائد �أو الر�سوم التي.الوقائع
 �أما �إذا رف�ضنا.قمت بدفعها كنتيجة للعملية التي مل توافق عليها ولن نتحمل �أي م�س�ؤولية ا�ضافية جتاهك
 وقد نفر�ض عليك �أي ر�سوم �أو فوائد �أو خ�سائر تكبدناها ب�سبب التحقيق،�شكواك ف�إننا غري م�سئولني �أمامك
.الذي قمنا به

 هل من املمكن �أن تتم �إعادة املال يل �إذا كنت قد وافقت على الدفعة ب�شكل م�سبق ولكن مل يكن3-20
مقدار الدفعة حمدد مثل فاتورة خدمة غرفة فندق؟

20.3 Can I get a refund if I have authorised a payment in advance but the
payment amount was not available at that time, for example a hotel room
service bill?
If you authorise a payment and:
•

the authorisation did not set out the exact amount of the payment; and

•

the amount of the payment exceeds the amount you could reasonably be
expected to pay, these General Terms and all other circumstances,

: يف حال وافقت على دفعة
• وكانت املوافقة مل حتدد مقدار الدفعة ب�شكل دقيق؛ و

و مبلغ الدفعة يتجاوز املبلغ الذي من املعقول �أن تدفعه �آخذين بعني االعتبار ن�سق الدفع ال�سابق لك و
،هذه الأحكام العامة وجميع الظروف الأخرى

•

 اننا لن نقوم ب�إعادة. �أ�سابيع من اقتطاع املبلغ من ح�سابك8 فيمكنك عندها �أن تطلب منا �إعادة املبلغ خالل
 �أو يف حال مت �إعالمك بتفا�صيل الدفعة �أو،املبلغ يف حال كنت قد اتفقت م�سبق ًا معنا على دفع هذا املبلغ
. �أ�سابيع على الأقل من اقتطاع املبلغ من ح�سابك4 تزويدك بها قبل

you can ask us for a refund within 8 weeks of the payment being deducted from
your Account. We will not make a refund if you have agreed with us for the
payment in question to be made and, where appropriate, details of the payment are
provided or made available to you at least 4 weeks before the payment is deducted
from your Account.

يتوجب عليك اعالمنا ب�أي معلومات ا�ضافية مفيدة نطلبها منك حتى ن�ستطيع اتخاذ قرار حول �إعادة املبلغ
. �أيام من تزويدنا بكافة املعلومات التي نطلبها10  �سوف نقوم ب�إعادة املبلغ خالل.لك

You must provide us with any further appropriate information we ask for so we
can decide whether we should make a refund. We will make any refund within 10
Working Days of receiving all the information we require.
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20.4 Who is responsible for unauthorised payments or fraud on my Account?

 من هو امل�س�ؤول عن دفعات غري موافق عليها من قبلي �أو احتيال على ح�سابي؟4-20

Event

Who is responsible for the
unauthorised payments
and all losses that result
from this?

You act fraudulently

You are responsible

You let another person use your card or your security
details (for example, your PIN) or your Account

You are responsible

You intentionally or with negligence (i.e. you have not
taken sufficient care) do not use your card, Telephone
Banking or Personal Internet Banking in accordance
with these General Terms or any other relevant terms
and conditions

You are responsible

�أنت امل�س�ؤول

You do not keep your card, HSBC Secure Key or your
security details safe

You are responsible

�أنت امل�س�ؤول

من هو امل�س�ؤول عن الدفعات غري
املوافق عليها واخل�سائر الناجتة
عنها؟
�أنت امل�س�ؤول
�أنت امل�س�ؤول

You intentionally or with negligence (i.e. you have
You are responsible
not taken sufficient care) do not notify us as soon
as possible of the loss or theft of your card or card
information, cheque book, security details or HSBC
Secure Key, or if you suspect someone has tried to use
any of them
If someone else uses your card before you receive it

We are responsible unless
you have acted fraudulently

If your card has been used without your authority or
knowledge to:

We are responsible unless
you have acted fraudulently
or been negligent (i.e. you
have not taken sufficient
care

1) purchase goods via the telephone, internet or mail
order; or

�أنت امل�س�ؤول

We are responsible unless
you have acted fraudulently

If you have asked us to make a payment and provided
the correct payment details

We are responsible unless
we can prove the recipient’s
bank has received the
payment within the usual
timescales for making the
payment.

You have provided us with incorrect payment details

You are responsible

�إن اتبعت ا�ساليب احتيالية
�إن وافقت على �أن يقوم �شخ�ص �آخر با�ستخدام بطاقتك �أو تفا�صيل
.احلماية اخلا�صة بك (مثل كلمة ال�رس) �أو ح�سابك
�أن تقوم ب�إرادتك �أو ب�إهمال منك (مثل �أنك مل ت�أخذ االحتياطات
الكافية) با�ستخدام بطاقتك �أو التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب
 �أو التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت مبا يتعار�ض،الهاتف
.مع هذه الأحكام العامة �أو �أي �رشوط و�أحكام ذات عالقة
�أن ال ت�ضع بطاقتك وكلمة املرور االمن اخلا�صة بات�ش ا�س بي �سي
) �أو تفا�صيل احلماية اخلا�صة بك مبكان �آمنHSBC(
�أن تقوم ب�إرادتك �أو ب�إهمال منك (مثل �أنك مل ت�أخذ االحتياطات
،الكافية) بان ال تعلمنا ب�أ�رسع وقت ممكن بفقدان �أو �رسقة بطاقتك
�أو دفرت �شيكاتك �أو تفا�صيل احلماية �أو كلمة املرور الآمن اخلا�صة
) �أو �إذا �شككت ب�أن �أحداً قد حاولHSBC( بات�ش ا�س بي �سي
.ا�ستخدامهم
.�إذا ا�ستعمل �شخ�ص �آخر بطاقتك قبل �أن ت�ستلمها

نحن امل�س�ؤولون �إال �إذا كنت قد
.ا�ستعملت �أ�ساليب احتيالية
نحن امل�س�ؤولون �إال �إذا كنت قد
:�إذا مت ا�ستخدام بطاقتك دون علم منك �أو موافقة
ا�ستعملت �أ�ساليب احتيالية �أو ب�سبب
، �رشاء ب�ضائع عرب الهاتف �أو االنرتنت �أو طلب بريدي.1
.	�أو �رشاء ب�ضائع �أو خدمات من خالل التعامل البنكي ال�شخ�صي اهمال من جانبك.2
(مثل �أنك مل ت�أخذ االحتياطات
.عرب االنرتنت �أو عرب الهاتف
.)الكافية
بعد �أن تكون قد �أعلمتنا ب�أن بطاقتك �أو تفا�صيل احلماية اخلا�صة نحن امل�س�ؤولون �إال �إذا كنت قد
.ا�ستعملت �أ�ساليب احتيالية
.بك فقدت �أو �رسقت
نحن امل�س�ؤولون �إال �إذا ا�ستطعنا �أن
�إذا طلبت منا �أن ندفع دفعة وقمت بتزويدنا بتفا�صيل دفع
نثبت ب�أن البنك امل�ستلم ا�ستلم الدفعة
.�صحيحة
�ضمن اجلدول الزمني املفرو�ض �أداء
.الدفعة خالله
�أنت امل�س�ؤول
.�أن تكون قد زودتنا بتفا�صيل دفع غري �صحيحة

2) purchase goods or services via Personal Internet
Banking or Telephone Banking
After you have told us that your card or security details
have been lost or stolen

حدث

 اال ان هذا لـن يـكـون، فـ�إننا �سنـبذل جـهدنـا املـعقول �أن نتتـبع الـدفـعـات،بــنـاء عــلى طــلبك
.دائما ممكن

If you ask us to, we will make reasonable efforts to trace payments, but this
may not always be possible.
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We are not responsible if we do not comply with any of these General Terms:

:اننا لن نتحمل �أي م�س�ؤولية يف حال مل نتقيد ب�أي من هذه الأحكام العامة �إذا

•

due to abnormal or unforeseen circumstances beyond our control, the
consequences of which would have been unavoidable despite all efforts to
the contrary; or

 نتائج هذه الظروف كان ال ميكن،• لأ�سباب غري معتادة �أو غري متوقعة وخارجة عن �سيطرتنا
تفاديها على الرغم من كل اجلهود املبذولة لتفادي وقوعها؛ �أو

•

where our failure to comply is due to our obligations under applicable Laws.

.• عندما يكون عدم قدرتنا على االمتثال عائد لإلتزامات مفرو�ضة مبوجب القوانني

 احل�ساب اجلاري املدين.21

21. Overdrafts 		

 كيف ميكنني �أن �أطلب احل�صول على ح�ساب جاري مدين؟1-21

21.1 How can I ask for an Overdraft?
You must be at least 21 to apply for an Overdraft.

. �سنة على الأقل لكي تتقدم بطلب احل�صول على ح�ساب جاري مدين21 يتوجب �أن يكون عمرك

If you want to make payments that would take your Account:
•

overdrawn, and you do not already have a pre-authorised Overdraft limit in place
on your Account; or

•

above a pre-authorised Overdraft limit that is already in place on your Account,

:�إذا �أردت �إجراء دفعات قد جتعل ح�سابك
• مك�شوف ومل يكن لديك �سقف جاري مدين موافق عليه م�سبقا يف ح�سابك؛ �أو
.جتاوز ال�سقف الواقف عليه م�سبق ًا حل�سابك اجلاري املدين

•

.ميكنك �أن تتقدم بطلب للح�صول على ح�ساب جاري مدين ا�ستثنائي �أو موافق عليه م�سبق ًا لتغطية هذه الدفعات
.يخ�ضع فتح احل�سابات اجلارية املدينة لو�ضعك االئتماين ولظروفك ال�شخ�صية

you can make either a pre-authorised or exceptional Overdraft request for an
overdraft to cover those payments. Overdrafts are subject to credit status and your
individual circumstances.

طلب احل�صول على ح�ساب جاري مدين موافق عليه ب�شكل م�سبق هو عندما تطلب احل�صول على ح�ساب جاري
.مدين ب�شكل ي�سبق �إعطائك املوافقة للدفعات �أن تقتطع من ح�سابك

A pre-authorised Overdraft request is where you ask us for an Overdraft in
advance before you authorise the payments to be made from your Account.

متنح املوافقة على طلب احل�صول على ح�ساب جاري مدين ا�ستثنائي ًا ب�إرادتنا املنفردة لغايات تفادي رف�ض
 بعد �أن تقوم باملوافقة على اجراء.�أي عمليات بنكية معينة ب�سبب عدم كفاية الر�صيد املتوفر يف ح�سابك
دفعات من ح�سابك �سنقرر فيما اذا كنا �سنوافق على منحك ح�ساب جاري مدين ا�ستثنائي لتغطية الدفعات عند
.ا�ستالمنا لكل طلب دفع

An exceptional Overdraft is granted at our absolute discretion in order to avoid
rejection of any particular transaction due to there being insufficient funds in your
Account. Where you authorise payments to be made from your Account, we will
decide whether we will agree to provide an exceptional Overdraft to cover each
payment when we receive each payment request.

 ف�إننا �سوف مننحك ذلك ملدة،يف حال وافقنا على منحك ح�ساب جاري مدين ا�ستثنائي لتغطية دفعات معينة
. يوم30

If we agree to provide an exceptional Overdraft to cover a particular payment then
we will provide this to you for 30 days.

 كم �ستُفر�ض علي من الر�سوم عند ح�صويل على ح�ساب جاري مدين؟2-21

21.2 How much will you charge me for an Overdraft?
We reserve the right to charge you Overdraft Interest whenever you have an
overdrawn balance on your Account, regardless of whether you have made a preauthorised or exceptional Overdraft request.

نحتفظ بحقنا بفر�ض فائدة على احل�ساب اجلاري املدين عندما يكون ح�سابك مك�شوف ًا بغ�ض النظر �إن كان
.ًح�سابك ح�ساب جاري مدين موافق عليه م�سبق ًا �أو ا�ستثنائيا
�س ُتفر�ض فائدة احل�ساب اجلاري املدين عليك وفق ًا لل�سعر املن�شور على موقعنا االلكرتوين والذي قد يتغري من
.وقت لآخر

Overdraft Interest will be charged at the rate published on our Website as it may
change from time-to-time.

 �إال �إذا مت،ً�سوف نقوم باحت�ساب فائدة احل�ساب اجلاري املدين يومي ًا و�سنقتطعها من ح�سابك مرة واحدة �شهريا
.االتفاق على غري ذلك

We will calculate Overdraft Interest each day and deduct it from your Account once
a month unless we have agreed something different with you.
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�سواء كان ح�سابك موافق عليه م�سبق ًا
ً قد يتم فر�ض م�صاريف لتنظيم احل�ساب اجلاري املدين وجتديده دوري ًا
 يرجى االطالع على جدول اخلدمات والتعرفات املوجود على موقعنا االلكرتوين للمزيد من.ً�أو ا�ستثنائيا
 م�صاريف تنظيم احل�ساب اجلاري املدين وجتديده والفوائد املفرو�ضة عليه �سيتم اقتطاعها تلقائي ًا.املعلومات
.من ح�سابك

Fees for arranging and periodically renewing each pre-authorised or exceptional
Overdraft may apply. Please see our Tariff of Charges on our Website for more
details. Overdraft arrangement and renewal fees and Overdraft Interest will be
automatically debited from your Account.
If your Account goes into credit or the overdrawn balance on your Account reduces
and we then agree to provide you with another exceptional Overdraft to cover a
payment you have authorised, we reserve the right to charge you another Overdraft
arrangement fee.

 وافقنا على منحك ح�ساب جاري،�إذا �أ�صبح ر�صيد ح�سابك مدين ًا �أو قل الر�صيد املك�شوف بح�سابك وحينها
 ف�إننا نحتفظ بحقنا بنفر�ض م�صاريف اخرى،مدين ا�ستثنائي ًا لتغطية دفعة قمت باجراءها على ح�سابك
.لتنظيم احل�ساب اجلاري املدين

You will be charged Overdraft Interest for so long as your Account remains
overdrawn.

.ً�سوف ي�ستمر فر�ض فائدة اجلاري املدين على ح�سابك طاملا بقي ح�سابك مك�شوفا

 ماذا �سيح�صل �إن مل توافق على منحي ح�ساب جاري مدين؟3-21

21.3 What happens if you don’t agree to my Overdraft request?
If we do not agree to a pre-authorised Overdraft request from you (or we are only
prepared to offer you an Overdraft of a certain amount, which is lower than the
amount you have requested) then we will tell you when you apply and we are not
obliged to give reasons for our decision.

�إذا مل نوافق على طلبك احل�صول على ح�ساب جاري مدين موافق عليه م�سبق ًا (�أو �أننا م�ستعدون ملنحك ح�ساب
 ف�إننا �سوف نقوم ب�إعالمك بذلك عندما تتقدم،)جاري مدين مببلغ معني ولكن �أقل من املبلغ الذي طلبته
.بالطلب ولن نكون ملزمني ببيان �أ�سباب هذا القرار
لن نقوم بتنفيذ الدفعة التي متت مبوافقتك يف حال مل نوافق على طلبك للح�صول على ح�ساب جاري مدين
. لذلك �إنه من ال�رضوري �أن يتوفر ر�صيد كاف يف ح�سابك لتغطية الدفعات ال�صادرة.ا�ستثنائي

If we do not agree to an exceptional Overdraft request from you, then we will not
make the payment you have authorised. For this reason, it is important that you
have sufficient funds in your Account to cover outgoing payments.

 متى يتوجب علي �سداد ح�ساب اجلاري مدين؟4-21

21.4 When will I have to repay my Overdraft?
Overdrafts are a short term way to borrow money. You must make regular
payments into your Account and tell us straight away if you are not able to do this.

 يتوجب عليك اجراء دفعات ب�شكل دوري يف.احل�ساب اجلاري املدين هو �أ�سلوب ق�صري املدى القرتا�ض املال
.ً يتوجب عليك �إعالمنا فورا،ح�سابك و�إذا مل ت�ستطع �أن تقوم بذلك

We can, at any time, end your Overdraft. If we do this, we will send you a demand
in writing asking you to repay the entire overdrawn balance on your Account to us
immediately. We can also ask you to repay part of your overdrawn balance at any
time and reduce your Overdraft limit.

 ف�إننا �سوف نر�سل لك مطالبة خطية كي تقوم، �إذا قمنا بذلك.ن�ستطيع يف �أي وقت �إغالق ح�سابك اجلاري املدين
 كما �أننا ن�ستطيع �أن نطلب منك �سداد �أي جزء.ًبدفع املبلغ امل�سحوب واملك�شوف احل�ساب بقيمته بالكامل فورا
.من املبلغ امل�سحوب واملك�شوف احل�ساب بقيمته و�أن نقوم بتخفي�ض �سقف احل�ساب اجلاري املدين
 ملزيد من املعلومات حول.�أنت �شخ�صي ًا م�سئول عن �سداد �أية مبالغ جاري مدين �سواء كانت م�رصح بها �أم ال
.20  الرجاء الرجوع �إلى الق�سم،العمليات املالية غري امل�رصح بها

You are personally responsible for repaying any Overdraft, whether this is authorised
or not authorised by you. For full details about unauthorised transactions, please see
section 20.

 ماذا �سيح�صل لو كان لدي ح�ساب م�شرتك و�أريد احل�صول على ح�ساب جاري مدين؟5-21

21.5 What happens if I have a Joint Account and I need an Overdraft?
All Joint Account holders are responsible, jointly and severally, for repaying any
Overdraft on a Joint Account. This means that we can demand repayment of
the entire balance of the Overdraft from all or any of the Joint Account holders
individually. Each individual Joint Account holder is liable to repay the entire balance
of the Overdraft and any associated Overdraft Interest and fees and charges,
regardless of who has caused the Account to be overdrawn.

كافة ا�صحاب احل�ساب امل�شرتك م�س�ؤولني جمتمعني ومنفردين ل�سداد �أي مبالغ مدينة م�سحوبة على احل�ساب
 هذا يعني لنا احلق باملطالبة بدفع كامل الر�صيد امل�سحوب على احل�ساب اجلاري املدين من جميع �أو.امل�شرتك
 يكون �أي طرف من ا�صحاب احل�ساب امل�شرتك م�س�ؤول �شخ�صي ًا عن �سداد.من اي من ا�صحاب احل�ساب امل�شرتك
كامل ر�صيد احل�ساب اجلاري و�أي م�صاريف وفوائد مرتبطة باحل�ساب بغ�ض النظر عن ال�شخ�ص الذي ت�سبب يف
.ك�شف احل�ساب
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21.6 What happens to my Overdraft if I leave Qatar?
If you leave Qatar, your entire Overdraft will become immediately due and payable.
You must pay back your Overdraft (and any other debts you owe to us). If you do
not do so, we may apply our right of set-off (see section 11 for further details)
and appoint debt collection agencies in the country you move to and will share
information about your Accounts with them. You will be responsible for our costs.

 ماذا �سيح�صل حل�سابي اجلاري املدين �إذا غادرت قطر؟6-21

 يتوجب عليك دفع.ً ف�إن كامل ر�صيد احل�ساب اجلاري املدين ي�صبح م�ستحق الدفع فورا،يف حال غادرت قطر
 ف�إننا قد ن�ستخدم حقنا، �إذا مل تقم بذلك.)املبلغ امل�سحوب على احل�ساب اجلاري مدين (و�أي ديون يف ذمتك لنا
 وقد نعني وكاالت لتح�صيل الديون يف،)) للمزيد من املعلومات11( باالقتطاع (يرجى االطالع على الق�سم
الدولة التي �ستنتقل اليها و�سوف نقوم باطالعهم على املعلومات املتعلقة بح�سابك و�سوف تكون م�س�ؤول عن
.كافة النفقات الناجتة عن هذه االجراءات

 ح�سابات الوديعة.22

22. Call Deposit Accounts		

 ماهو ح�ساب الوديعة؟1-22

22.1 What is a Call Deposit Account?
A Call Deposit Account is a special type of Savings Account to which you can have
instant access to your funds in the currency of a particular country.

هذا احل�ساب هو نوع خا�ص من ح�سابات التوفري التي ت�ستطيع �أن يكون لك حق الو�صول الفوري اليها بعملة
.دولة معينة

Minimum balance requirements and fees and charges apply. These are set out in
the Tariff of Charges, which can be found on our Website.

 وهذه املتطلبات مو�ضحة يف.تطبق متطلبات احلد الأدنى للر�صيد والر�سوم وامل�صاريف على هذا احل�ساب
.جدول اخلدمات والتعرفات والذي ميكنك االطالع عليه على موقعنا االلكرتوين

You must have cleared funds to make a deposit into a Call Deposit Account.

.يتوجب �أن يكون املبالغ التي ميكن �سحبها وا�ستخدامها لكي تقوم بااليداع يف ح�ساب الوديعة
22.2 How do you calculate interest on my Call Deposit Account?
For Call Deposit Accounts, we calculate interest daily on the cleared balance and
add interest to your Account monthly. If you request we can add your interest to an
Account held with us in the same name as your Call Deposit Account.

 كيف تقوم باحت�ساب الفائدة على ح�ساب الوديعة؟2-22

 ف�إننا نقوم باحت�ساب الفائدة يومي ًا على الر�صيد النظيف املوافق عليه ونقوم ب�إ�ضافتها،حل�سابات الوديعة
 ميكننا ا�ضافة الفائدة على ح�ساب �آخر لديك يحمل نف�س ا�سم �صاحب، عند الطلب.على ح�سابك ب�شكل �شهري
.ح�ساب الوديعة

No interest will be payable if our minimum balance requirements are not met.

.لن يتم دفع �أي فوائد �إذا مل يتم حتقيق �رشط احلد الأدنى املطلوب ملقدار الر�صيد يف احل�ساب
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23. Term Deposit Accounts		

 ح�سابات الوديعة حمددة الأجل.23

23.1 What is a Term Deposit Account?
A Term Deposit Account is an Account into which you may make deposits for a
fixed term. We call these Fixed Term Deposits.

 ماهو ح�ساب الوديعة حمددة الأجل؟1-23

 ت�سمى هذه احل�سابات.ح�ساب الوديعة حمددة الأجل هو ح�ساب تقوم مبوجبه ب�إيداع الأموال فيه لأجل حمدد
""ح�ساب الوديعة حمددة الأجل

 ما هي معايري اجلدارة حل�ساب الوديعة حمددة الأجل؟2-23

23.2 What are the eligibility criteria?
You must have a Current or Savings Account with us for the duration of any Term
Deposit Account. For Joint Accounts you must hold a Current or Savings Account
with us either jointly or separate Current or Savings accounts in your sole names.

 �أما بالن�سبة.يتوجب �أن يكون لديك معنا ح�ساب جاري �أو توفري طيلة مدة ح�ساب الوديعة حمددة الأجل
 ف�إنه يتوجب �أن يكون لديك ح�ساب جاري �أو توفري �سواء م�شرتك او ح�ساب جاري �أو،للح�سابات امل�شرتكة
.مدين منف�صل با�سمك املنفرد

There are also minimum balance requirements, available in our Tariff of Charges,
which can be found on our Website. You must have cleared funds to make a
deposit into a Term Deposit Account.

 وتتواجد هذه املتطلبات يف جدول اخلدمات والتعرفات.هنالك �أي�ض ًا متطلبات كحد �أدنى لر�صيد احل�ساب
 يتوجب �أن يكون لديك املبالغ التي ميكن �سحبها وا�ستخدامها لإيداعها يف.املوجودة على موقعنا االلكرتوين
.ح�ساب الوديعة حمددة الأجل

23.3 In which currencies are Term Deposit Accounts available?
Term Deposits are available in a number of currencies. You can find out which we
currently offer by contacting our call centre or visiting one of our Branches.

 ماهي العمالت التي يتوفر بها ح�ساب الوديعة حمددة الأجل؟3-23

 ميكنك معرفة ماهي العمالت التي نقدمها حالي ًا من خالل.الودائع حمددة الأجل متوفرة بعدد من العمالت
.االت�صال مبركز االت�صال لدينا �أو بزيارة �أحد فروعنا

23.4 What happens when the Term Deposit matures?
When the Term Deposit matures, we will pay the Term Deposit into the Account
held with us from where you originally transferred the funds or to any of you in
the event of a Joint Account, unless you provide us with written instructions to do
otherwise.

 ماذا يحدث عندما يحني �أجل ح�ساب الوديعة حمددة الأجل؟4-23

 �سوف نقوم بدفع الوديعة حمددة الأجل للح�ساب الذي متلكه معنا،عندما يحني �أجل الوديعة حمددة الأجل
. �إال �إذا زودتنا بتعليمات خطية بعك�س ذلك،ابتداء �أو حل�سابك امل�شرتك لدينا
والذي قمت بتحويل الأموال منه
ً

You can set up an automatic rollover so that until further notice your Term Deposit is
renewed for the same term at the prevailing interest rate at the point of renewal.

ميكنك و�ضع متديد تلقائي بحيث يتم جتديد الوديعة حمددة الأجل تلقائي ًا بنف�س الأجل ومبعدل الفائدة ال�سائد
.وقت التجديد

Upon renewal of an existing Term Deposit at the maturity date, the prevailing
interest rates will be applicable. Term Deposit interest rates are available on our
Telephone Banking Service, Internet Banking Service and Branches. We may vary
the rate of any interest payable and the interval at which it is paid. If we do this,
we will update the information on our Telephone Banking Service, Internet Banking
Service and Website.

 معدل الفائدة حل�ساب.عندما يحني �أجل الوديعة حمددة الأجل وعند وقت التجديد معدل الفائدة ال�سائد �سي�سود
الوديعة حمددة الأجل متواجد من خالل التعامل البنكي عرب الهاتف والتعامل البنكي ال�شخ�صي عرباالنرتنت
 �إذا قمنا بذلك �سوف نقوم. قد نغري معدل الفائدة والفرتة الزمنية الفا�صلة التي يتم دفعها.ومن خالل الفروع
.بتحديث املعلومات عرب االنرتنت خالل التعامل البنكي عرب الهاتف والتعامل البنكي ال�شخ�صي عرباالنرتنت

 هل �أ�ستطيع �سحب الأموال يف ح�ساب الوديعة حمددة الأجل قبل حلول الأجل؟5-23

23.5 Can I withdraw my Term Deposit before the end of the term?
If you want to withdraw your Term Deposit before the end of the agreed term, you
must tell us and we may require you to fill in a form.

 ف�إنه يتوجب عليك،�إذا �أردت �سحب الأموال يف ح�ساب الوديعة حمددة الأجل قبل حلول الأجل املتفق عليه
.�إعالمنا بذلك وقد نطلب منك تعبئة ا�ستمارة لهذه الغاية
 ف�إنه قد يتوجب عليك دفع ر�سوم وم�صاريف مطبقة بهذا،�إذا قررت ك�رس الوديعة حمددة الأجل خالل مدتها
اخل�صو�ص وتتنازل عن �أي حق لك يف �أي فوائد والتي كانت �ستكون مدفوعة لك عند تاريخ حلول الأجل املتفق
.عليه

If you decide to break the Term Deposit during the term, then you may have to
pay applicable fees and charges and you will give up your right to any interest that
would have been payable at the maturity date.
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 كيف �سيتم احت�ساب الفائدة؟6-23

23.6 How will interest be calculated?
Interest accrues daily and is paid at the maturity date.

( )ما مل نتفق على طريقة خمتلفة حل�ساب الفائدة.ت�ستحق الفوائد يومي ًا ويتم دفعها عند تاريخ حلول الأجل

The interest rate you receive is fixed for the term of the deposit. We will send you
an acknowledgement of the Term Deposit for each Fixed Term Deposit made.

 �سوف نقوم بار�سال ت�أكيد على الوديعة حمددة الأجل.معدل الفائدة الذي ت�ستلمه حمدد لكامل مدة الوديعة
.لكل وديعة حمددة يتم ايداعها

If you decide to break the Term Deposit during the term, then you may have to
pay applicable fees and charges and you will give up your right to any interest that
would have been payable at the maturity date.

 ف�إنه قد يتوجب عليك دفع ر�سوم وم�صاريف مطبقة،�إذا قررت ك�رس الوديعة حمددة الأجل خالل مدة الأجل
بهذا اخل�صو�ص وتتنازل عن �أي حق لك يف �أي فوائد والتي كانت �ستكون م�ستحقة الدفع عند حلول الأجل
.املتفق عليه

23.7 What are the risks?
The premature withdrawal of a Fixed Term Deposit may render the Term Deposit
subject to no interest and a premature withdrawal charge. For this reason, you
should not make a Fixed Term Deposit if you require access to your funds before
the end of the term unless you are comfortable that, upon breaking the term before
maturity, you will have to pay the applicable charge and sacrifice the interest that
would have been payable at the maturity date.

 ماهي املخاطر؟7-23

�إن �سحب الوديعة قبل حلول الأجل املتفق عليه لوديعة حمددة الأجل قد ي�ؤدي �إلى �أن ت�صبح الوديعة غري
 لهذا ال�سبب ال يتوجب عليك �أن تقوم بربط وديعة.خا�ضعة لأي فوائد مل�صاريف ال�سحب قبل حلول تاريخ الأجل
 �إال �إذا كنت ال متانع دفع،حمددة الأجل �إذا كنت حتتاج ا�ستخدام هذه الأموال قبل نهاية الأجل املتفق عليه
امل�صاريف املطبقة والت�ضحية بالفائدة التي كانت �ستكون م�ستحقة الدفع عند حلول الأجل املتفق عليه عند
.ك�رس الوديعة قبل تاريخ اجلها

No additional funds can be added to your Fixed Term Deposit, although you can
open multiple Fixed Term Deposits.

.ال ميكن �إ�ضافة �أموال ا�ضافية للوديعة حمددة الأجل ولكن ميكنك فتح �أكرث من ح�ساب وديعة حمددة الأجل

You only receive your Term Deposit funds at the maturity date.

.ميكنك ا�ستالم �أموال الوديعة حمددة الأجل عند حلول �أجل الوديعة فقط

For applicable fees and charges relating to Fixed Term Deposits, please see our
Tariff of Charges available on our Website.

 يرجى االطالع على جدول،لالطالع على الر�سوم وامل�صاريف املطبقة املتعلقة بالودائع حمددة الأجل
.اخلدمات والتعرفات املتوفر على موقعنا االلكرتوين
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 امل�صطلحات.24

24. Glossary		

احل�ساب

Account
means your Qatari HSBC bank account(s), including any Joint Account(s), Current
Account(s) and Savings Account(s) unless otherwise specified.

) يف قطرمبا ي�شمل �أي ح�ساب �أو ح�سابات م�شرتكةHSBC( يعني ح�ساب (�أو ح�سابات) بنك ات�ش ا�س بي �سي
.و�أي ح�ساب �أو ح�سابات جارية و�أي ح�ساب �أو ح�سابات توفري �إال �إذا مت حتديد خالف ذلك

ATM
means an automated teller machine (sometimes also referred to as a “cash machine”
or “self-service machine”). Our ATMs offer different automated services, the most
common of which are cash withdrawal and balance enquiries (via your Debit Card)
and cash and cheque deposits.

�أجهزة ال�رصاف الآيل
 �إن �أجهزة ال�رصاف الآيل.)”�صندوق بنك حمو�سب (وي�شار اليه �أي�ض ًا بـ “جهاز نقد” �أو “جهاز خدمة ذاتية
التابعة لنا تقدم خدمات حمو�سبة خمتلفة و�أكرثها �شيوعا �سحب النقد وطلبات اال�ستف�سار عن الر�صيد (من
.خالل بطاقة الدفع البنكية) و�إيداع النقد وال�شيكات

Authorities
includes any judicial, administrative, public or regulatory body, any government or
government ministry or department, any Tax Authority, securities or futures exchange,
court, central bank or law enforcement body, or any of their agents with jurisdiction
over any part of the HSBC Group and “Authority” shall mean any one of these.

ال�سلطات

ي�شمل �أي جهاز ق�ضائي �أو اداري �أو �أي جهاز عام �أو �أي جهاز تنظيمي �أو حكومي �أو وزارة حكومية �أو دائرة
�أو �سلطة �رضيبية ودوائر الأوراق املالية �أو العقود الآجلة ال�رصف �أواملحكمة �أو البنك املركزي �أو جهاز �إنفاذ
 �أو �أي من وكالء تلك االجهزة والتي متلك االخت�صا�ص على �أي جزء من جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي،القانون
. كلمة «�سلطة» تعني �أي واحد منهم.)HSBC(

Branch
means any of our branches in Qatar.

الفرع

.) يف قطرHSBC( يعني فرع لبنك ات�ش ا�س بي �سي
Call Deposit Account
means an Account with special savings features whereby you can have instant
access to your funds in the currency of a particular country.

ح�ساب وديعة

.يعني ح�ساب ذو خ�صائ�ص توفري خا�صة حيث ميكنك الو�صول �إلى ر�صيدك بعملة �أي دولة معينة

Compliance Obligations
means obligations of any member of the HSBC Group to comply with: (a) any Laws or
international guidance and internal policies or procedures, (b) any valid demand from
Authorities or reporting, regulatory trade reporting, disclosure or other obligations
under Laws, and (c) Laws requiring us to verify your identity.

التزامات االمتثال

 (�أ) القوانني �أو التوجيهات الدولية وال�سيا�سات:) باالمتثال لـHSBC( يعني التزامات جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
 (ب) �أي طلب من ال�سلطات و�أي التزام ب�إعداد التقارير �أو االف�صاح �أو غريها من،�أو الإجراءات الداخلية
. و (ج) القوانني التي تتطلب منا �أن نتحقق من هوية عمالئنا،االلتزامات مبوجب القوانني

Connected Person
means a person or entity (other than you) whose information (including Personal
Data or Tax Information) you provide, or which is provided on your behalf, to any
member of the HSBC Group or which is otherwise received by any member of the
HSBC Group in connection with the provision of the Services. A Connected Person
may include, but is not limited to any guarantor, any beneficial owner, trustee, settler
or protector of a trust, any account holder of a designated account, any payee of a
designated payment, your representative, agent, attorney, guardian or nominee, any
person with whom you hold a Joint Account, any supplementary card holder, or any
other persons or entities with whom you have a relationship that is relevant to your
relationship with the HSBC Group.

ال�شخ�ص املرتبط

يعني �أي �شخ�ص �أو كيان (با�ستثنائك �أنت) والذين تقوم باالف�صاح عن املعلومات اخلا�صة بهم (مبا يف ذلك
 الى �أي ع�ضو يف، �أو تلك التي يتم االف�صاح عنها نيابة عنك،)البيانات ال�شخ�صية �أو املعلومات ال�رضيبية
) �أو التي ا�ستلمت على خالف ذلك من قبل �أي ع�ضو يف جمموعة ات�ش ا�سHSBC( جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
 �أي �ضامن �أو �أي مالك، دون حتديد، قد ي�شمل ال�شخ�ص املرتبط.) فيما يتعلق بتقدمي اخلدماتHSBC( بي �سي
وقف �أو �أي �صاحب ح�ساب حل�ساب معني �أو �أي م�ستفيد من دفعة/م�ستفيد �أو �أمني �أو م�سوي �أو م�س�ؤول ائتمان
معينة �أو ممثلك �أو وكيل �أو حمامي �أو و�صي �أو مر�شح �أو �أي �شخ�ص متلك معه ح�ساب م�شرتك (يعني احل�ساب
الذي متلكه باال�شرتاك مع �أ�شخا�ص �آخرين) �أو �أي حامل بطاقة �إ�ضافية �أو �أي �أ�شخا�ص �أو جهات �أخرى يكون
.)HSBC( لك عالقة معها ذات �صلة بعالقتك مع جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي
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حمكمة

Court
means the civil courts in Qatar.

.تعني �أي حمكمة داخل قطر

Credit Card
means any MasterCard or Visa credit card issued by us to you at any time or to a
supplementary cardholder under the credit card terms and conditions which are
available on our Website.

بطاقة �إئتمان

تعني �أي بطاقة ائتمان ما�سرت كارد �أو فيزا �صدرت لك يف �أي وقت �أو حلامل البطاقة اال�ضافية مبوجب
.الأحكام وال�رشوط العامة للبطاقات االئتمانية املوجودة على موقعنا االلكرتوين

الفائدة الدائنة

Credit Interest
means the interest we may pay you on credit balances in your Accounts.

.تعني الفائدة التي من املمكن �أن ندفعها لك على الأر�صدة الدائنة املوجودة يف ح�ساباتك

ح�ساب جاري

Current Account
means a transactional Account. For details about our Current Accounts, please visit
our Website. You must have a valid Qatari residency visa in order to have a Current
Account with us.

 يتوجب احل�صول. يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين،يعني ح�ساب املعامالت وللتفا�صيل حول احل�سابات اجلارية
.على �إقامة �سارية املفعول يف قطر للح�صول على ح�ساب جاري معنا

معلومات العميل

Customer Information
means your Personal Data, confidential information, and/or Tax Information, or that of
a Connected Person.

. �أو تلك اخلا�صة بال�شخ�ص املرتبط،�أو املعلومات ال�رضيبية/ و، معلوماتك ال�رسية،تعني بياناتك ال�شخ�صية

بطاقة الدفع البنكية

 �أو لأي حامل بطاقة ا�ضافية،تعني �أي بطاقة ما�سرت كارد �أو بطاقة دفع فيزا �صادرة عنا ل�صاحلك يف �أي وقت
مبوجب هذه الأحكام العامة و �أي مراجع ب�أرقام �أو تفا�صيل جتيز ا�ستخدام بطاقة الدفع البنكية دون ان يتطلب
.تقدمي البطاقة ذاتها حيث يقت�ضي ال�سياق ذلك

Debit Card
means any MasterCard or Visa debit card issued by us to you at any time or to a
supplementary cardholder under these General Terms and references include any
numbers or details that allow use of the debit card without physically presenting it
where the context requires.

الدفع املبا�رش

.تعني دفعة بعملة الدرهم الإماراتي حل�ساب يف بنك �آخر با�ستخدام برنامج بالدفع املبا�رش مل�رص

Direct Debit
means a regular Qatari Riyal payment to someone else’s bank account using a direct
debit scheme that is applicable in Qatar from time to time.

اجلرمية املالية

�أو/�أو االحتيال و/�أو التهرب ال�رضيبي و/�أو الف�ساد و/�أو الر�شوة و/تعني غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب و
�أو �أي �أفعال �أو حماوالت للتحايل �أو ملخالفة �أي قوانني/ و،التهرب من العقوبات االقت�صادية �أو التجارية
.تتعلق بهذه امل�سائل

Financial Crime
means money laundering, terrorist financing, bribery, corruption, tax evasion, fraud,
evasion of economic or trade sanctions, and/or any acts or attempts to circumvent or
violate any Laws relating to these matters.

العملية البنكية بالعملة االجنبية

 �إال اذا وافقت بان يتم حتويل العملة عند نقطة البيع �أو ال�سحب،تعني �أي معاملة بنكية بعملة غري عملة ح�سابك
. وعلى �سبيل املثال مع �صاحب متجر �أو على �شا�شة ال�رصاف الآيل،وتوافق على �سعر ال�رصف يف ذلك الوقت

Foreign Currency Transactions
means any transaction in a currency other than your account currency, unless you
agree that the currency conversion is done at the point of sale, or withdrawal and
agree the rate at that time, for example with the shopkeeper or on the ATM screen.
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الأحكام العامة

General Terms
means these HSBC Personal Banking General Terms and Conditions, as amended
and renamed from time to time.

.تعني ال�رشوط والأحكام العامة للتعامالت البنكية ال�شخ�صية هذه كما تعدل ويعدل ا�سمها من وقت لآخر

حوالة عاملية

Global Transfer
means an international payment from one of your HSBC bank accounts to another
one of your HSBC bank accounts through Global View on Personal Internet Banking.

) لأحدى ح�ساباتك لدى بنكHSBC( تعني عملية دفع دولية من احدى ح�ساباتك لدى بنك ات�ش ا�س بي �سي
.) من خالل خدمة الر�ؤية العاملية على التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنتHSBC( ات�ش ا�س بي �سي

خدمة الر�ؤية العاملية

Global View
means the service on Personal Internet Banking through which you can view all of
your HSBC bank accounts globally.

تعني اخلدمة املقدمة من خالل التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت والتي ت�ستطيع مبوجبها ر�ؤية كافة
.ً) عاملياHSBC( ح�ساباتك لى بنك ات�ش ا�س بي �سي

HSBC Exchange Rate
means the reference rate of exchange between currencies offered by us in Qatar.
We can change the HSBC Exchange Rate immediately and without giving you prior
notice. Sometimes when we give you information about an exchange rate it will be an
indicative rate only and we will tell you this.

)HSBC(

معدل �سعر �رصف بنك بنك ات�ش ا�س بي �سي

 ميكننا تعديل.) يف عمانHSBC( يعني ال�سعر املرجعي ل�رصف العمالت املقدم من قبل بنك ات�ش ا�س بي �سي
 يف بع�ض الأحيان عندما نقوم ب�إعطائك معلومات حول �سعر.�سعر ال�رصف فوراً ودون احلاجة لإ�شعار م�سبق
.ال�رصف يكون �سعر ا�ستداليل فقط و�سنقوم ب�إخبارك بذلك
)HSBC(

HSBC Group
means HSBC Holdings plc, its affiliates, subsidiaries, associated entities and any of
their branches and offices (together or individually), and “any member of the HSBC
Group” has the same meaning.

جمموعة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي

) القاب�ضة امل�ساهمة العامة و�رشكاتها التابعة وال�شقيقة واجلهات املرتبطةHSBC( تعني ات�ش ا�س بي �سي
) له ذاتHSBC( و�أي من فروعهم �أو مكاتبهم (جمتمعة �أو منفردة) و�أي ع�ضو مبجموعة بنك ات�ش ا�س بي �سي
.املعنى

HSBC Secure Key
means the secure key mechanism that we will provide to you so that you can
generate secure passcodes to access Personal Internet Banking.

)HSBC(

كلمة املرور الآمن اخلا�صة ببنك �إت�ش �إ�س بي �سي

تعني تقنية كلمة املرور الآمن التي �سنقوم بتزويدك بها بحيث تتمكن من ان�شاء كلمات مرور �آمنة للدخول على
.خدمة املعامالت البنكية ال�شخ�صية عرب االنرتنت

IBAN
means International Bank Account Number. Each Account will have a unique IBAN.
We use IBANs to help us identify the correct beneficiary of payments

)IBAN(

�آي بان

 ت�ستخدم �أرقام احل�سابات البنكية. كل ح�ساب له رقم ح�ساب بنك دويل مميز.يعني رقم ح�ساب بنك دويل
.الدولية مل�ساعدتنا على حتديد امل�ستفيد ال�صحيح من الدفعات

Joint Account
means an Account that you hold jointly with other people.

ح�ساب م�شرتك

.يعني ح�ساب لك ت�شرتك به مع �أنا�س �آخرين ب�شكل م�شرتك

“Know Your Customer” or “KYC”
refers to our regulatory requirement to know who all our customers are. We will ask
you to provide KYC documentation (typically your passport, residency visa, Qatari ID
card and other identification documentation) when you open an Account with us and
may ask you to update it periodically throughout your relationship with us.

)اعرف عميلك (كيه واي �سي

 �سنطلب منك تزويدنا بوثائق “�أعرف عميلك” عندما.ي�شري �إلى متطلباتنا التنظيمية ملعرفة من يكونوا عمالئنا
 (تكون هذه الوثائق عادة.تفتح ح�ساب معنا وميكن �أن نطلب منك حتديثها دوري ًا طوال مدة عالقتك معنا
.)عبارة عن جواز �سفر و�إقامة وبطاقة �شخ�صية �إماراتية ووثائق تعريفية �أخرى
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القوانني

Laws
means any applicable local or foreign statute, law, regulation, ordinance, rule,
judgment, decree, voluntary code, directive, sanctions regime, court order,
agreement between any member of the HSBC Group and an Authority, or
agreement or treaty between Authorities and applicable to HSBC or a member of
the HSBC Group.

 واالتفاقيات بني، القوانني الطوعية وانظمة العقوبات، حكم �أو �أمر ق�ضائي، نظام،ت�شمل �أي قانون حملي �أو �أجنبي
 �أو اتفاق �أو معاهدة بني ال�سلطات والتي تنطبق على،) وبني ال�سلطةHSBC( �أي ع�ضو يف جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
.)HSBC( ) �أو على ع�ضو يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سيHSBC( ات�ش ا�س بي �سي

التعامل البنكي عرب الهاتف اخللوي

Mobile Banking
means the HSBC mobile banking service provided to you through the Mobile
Banking app. For more details on our Mobile Banking service, please visit our
Website.

) للتعامل البنكي عرب الهاتف اخللوي املقدمة لك من خالل تطبيقHSBC( يعني خدمة بنك ات�ش ا�س بي �سي
 يرجى، للمزيد من التفا�صيل حول خدمة التعامل البنكي عرب الهاتف اخللوي.التعامل البنكي عرب الهاتف اخللوي
.زيارة موقعنا االلكرتوين

تطبيق اخلدمة البنكية عرب الهاتف اخللوي

Mobile Banking app
means the HSBC mobile banking app for iPhone®, iPad® and AndroidTM and lets
you manage your Account from your mobile phone.

) لللآيفون والآيباد والأندرويدHSBC( يعني تطبيق اخلدمة البنكية عرب الهاتف اخللوي لبنك ات�ش ا�س بي �سي
.والتي متكنك من �إدارة ح�سابك من هاتفك اخللوي

اجلاري مدين

Overdraft
refers to the situation where you have withdrawn monies from your Account that
has taken the Account balance below zero. It is a short term way of borrowing
money. A “pre-authorised overdraft request” is where you ask us for an
Overdraft in advance before you authorize payments to be made from your
Account. An “exceptional overdraft” is granted at our absolute discretion in order
to avoid rejection of any particular transaction due to there being insufficient funds
in your Account.

 هو عبارة عن طريقة.ت�شري �إلى املوقف الذي ت�سحب فيه �أموال من ح�سابك يف حني يكون الر�صيد حتت ال�صفر
 “طلب اجلاري مدين املوافق عليه م�سبق ًا” هو عندما تطلب منا دفعة جارية.اقرتا�ض مال ذات مدى ق�صري
 “اجلاري مدين ا�ستثنائي ًا” مينح وفق ًا لإرادتنا.مدينة مقدم ًا قبل �أن ت�سمح ب�أن يتم تنفيذ دفعات من ح�سابك
.املنفردة لتجاوز رف�ض �أي عملية بنكية حمددة ب�سبب عدم كفاية الر�صيد يف ح�سابك

فائدة اجلاري مدين

.تعني الفائدة التي نطبقها على ح�سابات اجلاري مدين

Overdraft Interest
means interest that we charge you on overdraft balances.

البيانات ال�شخ�صية

. التي من املمكن التعرف عليك من خاللها مبا ي�شمل معلوماتك ال�شخ�صية احل�سا�سة،تعني �أي معلومات تتعلق بك

Personal Data
means any data relating to you, from which you can be identified, including,
without limitation, sensitive personal data.

التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت

) يف قطرHSBC( وتعني خدمة املعامالت البنكية ال�شخ�صية عرب االنرتنت اخلا�صة ببنك ات�ش ا�س بي �سي
 ميكنك الت�سجيل ال�ستخدام املعامالت البنكية ال�شخ�صية عرب االنرتنت من خالل زيارة موقعنا.التي نقدمها لك
 يف حال مت الت�سجيل بها ت�ستطيع القيام بالتعامالت البنكية ال�شخ�صية عرب االنرتنت من خالل تطبيق.االلكرتوين
 هناك �رشوط و�أحكام عامة منف�صلة ال�ستخدام خدمة التعامل.التعامل البنكي ال�شخ�صي عرب الهاتف اخللوي
)البنكي ال�شخ�صي عرب االنرتنت (مبا ي�شمل ال�رشوط والأحكام املتعلقة بخدمة التعامل البنكي عرب الهاتف اخللوي
التي ميكن احل�صول عليها من خالل موقعنا االلكرتوين عند قيامك با�ستخدام هذه الطريقة للتعامل البنكي
.ال�شخ�صي عرب االنرتنت

Personal Internet Banking
means the HSBC Qatar personal internet banking service we provide to you.
You can register to use Personal Internet Banking by visiting our Website. Once
registered, you can access Personal Internet Banking via our Mobile Banking
app. There are separate terms and conditions for using Personal Internet Banking
(including terms and conditions relating to Mobile Banking), which can be found on
our Website when you log in to use Personal Internet Banking.
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PIN
means your personal identification number.

)PIN(

رمز تعريف �شخ�صي

.يعني رقم التعريف ال�شخ�صي

Savings Account
means an Account designed for savings as opposed to transactions. For details
about our Savings Accounts, please visit our Website. You do not need to be a Qatari
resident to hold a Savings Account with us.

ح�ساب التوفري

 يرجى، للمزيد من املعلومات حول ح�سابات التوفري.يعني ح�ساب م�صمم للتوفري يف مقابل العمليات البنكية
. ال ي�شرتط �أن تكون مقيم يف عمان لالحتفاظ بح�ساب توفري معنا.زيارة موقعنا االلكرتوين

قطر

Qatar
means the State of Qatar.

.تعني دولة قطر

ريال قطري

Qatari Riyal
means the currency of Qatar and “QAR” means the same thing when used in the
General Terms. “Foreign currency” and “non-Qatari Riyal” means any currency
which is not in Qatari Riyals.

» «العملة الأجنبية.تعني عملة دولة قطر و «ريال» يعني نف�س ال�شيء عند ا�ستخدامه يف هذه الأحكام العامة
.تعني �أي عملة با�ستثناء الريال

اخلدمات

Services
means, without limitation, (a) the opening, maintaining and closing of your Accounts,
(b) the provision of credit facilities and other banking products and services to you
(including, for example, securities dealing, investment advisory, broker, agency,
custodian, clearing or technology procuring services), processing applications, ancillary
credit assessment and product eligibility assessment, and (c) the maintenance of our
overall relationship with you.

 (ب) وتقدمي الت�سهيالت البنكية، (�أ) فتح احل�سابات البنكية واملحافظة عليها و�إغالقها،تعني ودون احل�رص
 التعامل بالأوراق املالية �أو-، –دون احل�رص،باال�ضافة �إلى اخلدمات واملنتجات البنكية الأخرى مبا ي�شمل
تقدمي ا�ست�شارات ا�ستثمارية �أو خدمات الو�ساطة املالية �أو خدمات الوكيل �أو خدمات احلافظ الأمني �أو �أعمال
 باال�ضافة �إلى قبول ومعاجلة ودرا�سة الطلبات وتقييم طلبات،املقا�صة �أو خدمات التح�صيل التكنولوجية
. و(ج) احلفاظ على عالقتنا بالعميل ب�شكل عام،الت�سهيالت اال�ضافية وخدمات تقييم اجلدوى و�صالحية املنتج

ح�ساب منفرد

Sole Account
means an Account that you hold in your name only.

.تعني ح�ساب لك مفتوح با�سمك فقط

تعليمات متكررة

Standing Instruction
means a payment instruction to make a regular payment.

.تعني �أوامر دفع لإجراء وتنفيذ دفعة منتظمة

جدول اخلدمات والتعرفات

Tariff of Charges
means our tariff sheet, as amended and renamed from time to time, that sets out all
fees and charges applicable to your Account and our other products and services. It
can be found on our Website.

تعني وثيقة التعرفة والتي يتم تعديلها وتعديل ا�سمها من وقت للآخر التي حتدد كافة الر�سوم وامل�صاريف
. ميكن احل�صول عليها عرب موقعنا االلكرتوين.املطبقة على ح�ساباتك وعلى اخلدمات واملنتجات الأخرى

ال�سلطات ال�رضيبية

Tax Authorities
means Qatari or foreign tax, revenue, fiscal or monetary authorities, in existence now
and in the future and “Tax Authority” shall mean any one of these.

.ً املوجودة حا�رضاً وم�ستقبال، يف قطر �أو االجنبية،تعني �سلطات ال�رضائب والإيرادات �أو ال�سلطات النقدية
.“ال�سلطة الق�ضائية” �ستعني �أي من هذه ال�سلطات
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مناذج �شهادات �رضيبية

Tax Certification Forms
means any forms or other documentation as may be issued or required by a Tax
Authority or by us from time to time to confirm your tax status or the tax status of a
Connected Person.

تعني �أي مناذج �أو �أي وثائق �أخرى كما يتم ا�صداره �أو طلبه من قبل �سلطة �رضيبية �أو من قبلنا من وقت لآخر
.لت�أكيد و�ضعك ال�رضيبي �أو الو�ضع ال�رضيبي ل�شخ�ص مرتبط

معلومات �رضيبية

Tax Information
means any documentation or information (and accompanying statements, waivers
and consents) relating, directly or indirectly, to the your tax status that HSBC
considers, acting reasonably, is needed to comply (or demonstrate compliance,
or avoid non-compliance) with any HSBC Group member’s obligations to any Tax
Authority. “Tax Information” includes, but is not limited to, information about: tax
residence and/or place of organisation (as applicable), tax domicile, tax identification
number, Tax Certification Forms, certain Personal Data

 وتنازالت وموافقات) ترتبط ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش،تعني �أي وثائق �أو معلومات (وك�شف ر�صيد مرافق
 �رضورية لاللتزام (لإظهار-)–ب�شكل معقولHSBC( بحالتك ال�رضيبية والتي يعتربها بنك ات�ش ا�س بي �سي
) والتزاماتها لأي �سلطةHSBC( االلتزام �أو لتجنب االلتزام) مع �أي من �أع�ضاء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
�أو عنوان امل�ؤ�س�سة/ “املعلومات ال�رضيبية” تت�ضمن دون احل�رص معلومات حول االقامة ال�رضيبية و.�رضيبية
 وبيانات �شخ�صية، و مناذج ال�شهادات ال�رضيبية، ورقم التعريف ال�رضيبي، وموطن ال�رضيبة،)(كما ينطيق
.حمددة

التعامل البنكي عرب الهاتف

Telephone Banking
means the HSBC telephone banking service provided to you through our call centres.
For more details on our Telephone Banking service, please visit our Website.

) التي تقدم لك من خالل مراكز االت�صالHSBC( تعني خدمة التعامل البنكي عرب الهاتف يف ات�ش ا�س بي �سي
. للمزيد من املعلومات حول خدمة التعامل البنكي عرب الهاتف يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين.لدينا

Term Deposit Account
means an Account into which you may make deposits for a fixed term. These are
called “Fixed Term Deposits”. “Term Deposit” refers generally to a deposit made
into a Term Deposit Account.

ح�ساب وديعة حمدد الأجل

.” هذا النوع من الودائع ي�سمى “ودائع حمددة الأجل.يعني ح�ساب تقوم من خالله ب�إيداع وديعة لأجل حمدد
ويف حال كانت الوديعة حمددة الأجل خا�ضعة لإ�شعار م�سبق بال�سحب بحد �أدنى من مدة زمنية معينة ف�إنها
 الوديعة حمددة الأجل تعود على وديعة مودعة بح�ساب وديعة.”ت�سمى “ح�ساب وديعة حمددة ب�إ�شعار
.حمددة الأجل

“We”, “our” and “us”
refer to HSBC Bank Middle East Limited in Qatar.

 لدينا، لنا،نحن

.) ال�رشق الأو�سط املحدود يف قطرHSBC( ت�شري �إلى بنك ات�ش ا�س بي �سي

Website
means our website in Qatar (currently at www.hsbc.com.qa).

موقع الكرتوين

).www.hsbc.com.qa يعني موقعنا االلكرتوين يف عمان(حالي ًا هو

Working Day
means Sunday to Thursday, excluding any day which the Central Bank of Qatar
declares is a bank holiday, unless otherwise stipulated.

يوم عمل

يعني من الأحد �إلى اخلمي�س با�ستثناء �أي يوم يقوم البنك املركزي يف قطر ب�إعالنه كعطلة بنكية �إال �إذا مت
.الن�ص على غري ذلك
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ملحق ال�رشوط والأحكام العامة للتعامالت البنكية ال�شخ�صية لبنك
)) (قــطــر) (البنود وال�رشوط اجلديدةHSBC( ات�ش ا�س بي �سي

Addendum to the HSBC Personal Banking General Terms
and Conditions (Qatar) (the “New Terms”)

�سيكون هذا امللحق نافذاً فقط يف حال قمت بفتح ح�سابك امل�رصيف ال�شخ�صي قبل
2014  �سبتمرب1 تاريخ

This addendum shall only apply if you opened your personal
banking account before 1 September 2014

1. For HSBC Premier customers:

:HSBC Premier  لعمالء-1

If you opened a Premier personal banking account with us before 1 September
2014, section 7 of the Terms relating to how we deal with your information shall
not apply to you. The following provisions from the “HSBC Premier Terms and
Conditions” (the “Old Premier Terms”), a copy of which can be found on our
Website, will continue to apply to you. Any definitions in the Old Premier Terms will
also continue to apply to the extent they are required to give effect to the below.

 لن ينطبق عليك2014  �سبتمرب1  البنكي اخلا�ص بك معنا قبلPremier �إذا قمت بفتح ح�ساب
 �سوف تنطبق عليك الأحكام التالية. من الأحكام والذي يعالج كيفية تعاملنا مع معلوماتك7 الق�سم
من «الأحكام و ال�رشوط العامة لإدارة احل�سابات واخلدمات البنكية الإلكرتونية» («الأحكام القدمية
 تبقى جميع التعريفات يف.») والتي �ستجد ن�سخة منها على موقعنا االلكرتوينPremier حل�سابات
.الأحكام القدمية �سارية املفعول بالقدر املطلوب لإنفاذ ما يلي

The Customer irrevocably agrees that the Bank may at its absolute discretion
and for any other purpose share any information, details or data relating to the
Customer or the Customer’s transactions with any member or associate member
of the HSBC Group of companies or debt collection agent for any purpose
(including for the purpose of fraud prevention, audit, the provision of services by
any third party, debt collection, or if required by any competent government or
regulatory body).

وفقا لتقديره املطلق ولأي غر�ض
ً يوافق حامل البطاقة ب�شكل غري قابل للنق�ض على �أنه يجوز للبنك
 �أو بيانات متعلقة بالعميل �أو معامالت العميل مع �أي ع�ضو �أو،�آخر م�شاركة �أي معلومات �أو تفا�صيل
ع�ضو �رشيك يف جمموعة �رشكات �إت�ش �إ�س بي �سي �أو �أي وكيل حت�صيل دين ولأي غر�ض كان (مبا يف
 �أو حت�صيل الدين �أو �إذا، �أو توفري اخلدمات من قبل �أي طرف �آخر، �أو التدقيق،ذلك لأهداف منع االحتيال
.)مطلوبا من قبل �أي جهة حكومية خمت�صة �أو كيان تنظيمي
ً
كان

: لكافة العمالء-2

2. For all other customers:

 من7  لن ينطبق عليك الق�سم2014  �سبتمرب1 �إذا قمت بفتح ح�سابك البنكي ال�شخ�صي معنا قبل
 �سوف تنطبق عليك الأحكام التالية من «الأحكام.الأحكام والذي يعالج كيفية تعاملنا مع معلوماتك
و ال�رشوط العامة لإدارة احل�سابات واخلدمات البنكية الإلكرتونية» («الأحكام القدمية») والتي �ستجد
 تبقى جميع التعريفات يف الأحكام القدمية �سارية املفعول بالقدر.ن�سخة منها على موقعنا االلكرتوين
.املطلوب لإنفاذ ما يلي

If you opened a non-Premier personal banking account with us before 1 September
2014, section 7 of the Terms relating to how we deal with your information shall not
apply to you. The following provisions from the “General Terms and Conditions” (the
“Old General Terms”), a copy of which can be found on our Website, will continue
to apply to you. Any definitions in the Old General Terms will also continue to apply
to the extent they are required to give effect to the below.

: كيف نتعامل مع معلوماتك ال�شخ�صية-3

3٫ How we handle your personal information
Confidentiality

ال�رسية
ّ

3.1 Information we hold about you may be shared within the HSBC Group as
we see fit, and as these Terms provide, but shall not be disclosed to anyone
outside the HSBC Group, other than where:

، ،منا�سبا
ً
 املعلومات التي نحتفظ بها عنك قد يتم تبادلها داخل جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي كما نراه1-3
 ولكن ال يجوز الإف�شاء عنها لأي �شخ�ص من خارج جمموعة،وكما هو من�صو�ص عليه يف هذه ال�رشوط
:�إت�ش �إ�س بي �سي بخالف احلاالت التالية

3.1.1 we are legally required to disclose them;

.مطلوبا منا الك�شف عنها مبوجب القانون
ً
 عندما يكون1-1-3

3.1.2 we have a public duty to disclose them; or

 عندما يكون من واجبنا العام �أن نك�شف عنها �أو2-1-3

3.1.3 the disclosure is made with either your express consent or with your
deemed consent as provided by your acceptance of these Terms.

 مت الك�شف �إما بناء على موافقتك ال�رصيحة �أو ال�ضمنية ح�سب ما هو من�صو�ص عليه مبوجب قبولك3-1-3
.لهذه ال�رشوط
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:وكاالت اال�ستعالم عن االئتمان

Credit Reference Agencies
3.2 You agree that we may share your information with credit reference agencies
(including credit bureaus operated by banking regulators in the jurisdiction of
the Country), and to use other information available from public sources, to
verify your identity and sustainability for an account. If you apply for a current
account or for credit facilities, we may use details of your credit history to
assess your ability to meet your financial commitments.

	�إنك توافق على �أنه يجوز لنا تبادل معلوماتك مع وكاالت اال�ستعالم عن االئتمان (مبا يف ذلك2-3
،)مكاتب االئتمان التي تديرها مكاتب املراقبة امل�رصفية يف االخت�صا�ص الق�ضائي لبلدك
 للتحقق من هويتك ومدى �صالحيتها،وا�ستخدام املعلومات الأخرى املتاحة من م�صادر عامة
 قد ن�ستخدم، و�إذا طلبت احل�صول على ح�ساب جاري �أو ت�سهيالت ائتمانية.ملعامالت احل�ساب
.تفا�صيل عن تاريخك االئتماين لتقييم قدرتك على الوفاء بااللتزامات املالية اخلا�صة بك

Information sharing

:تبادل املعلومات

3.3 You agree that the HSBC Group may use and share within the HSBC Group
relevant information about you, your transactions and your relationships with
the HSBC Group for credit assessment, customer service, market research,
insurance, audit and administrative purposes. This may include information
provided to you, or someone acting on your behalf.

	�إنك توافق على �أن جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي يجوز �أن ت�ستخدم وتتبادل داخل جمموعة �إت�ش �إ�س3-3
بي �سي معلومات ذات �صلة بك وعن معامالتك وعالقاتك مع جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي وذلك
بغر�ض التقييم االئتماين وخدمة العمالء وبحوث ال�سوق والت�أمني وتدقيق احل�سابات والأغرا�ض
 وميكن �أن ي�شمل ذلك املعلومات التي زودتنا بها �أو زودنا بها �شخ�ص يت�رصف بالنيابة.الإدارية
.عنك

3.4 You agree that we may use the HSBC Group and/or third party agents to
provide services on our behalf which may include processing your personal
information.

 �أو طرف ثالث كوكيل لتقدمي خدمات/	�إنك توافق على �أننا قد ن�ستخدم جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي و4-3
. والتي قد ت�شمل معاجلة معلومات عنك،بالنيابة عنا

3.5 Whether your information is processed in the Country or overseas, your
information will be protected by a strict code of secrecy and security to which
all members of the HSBC Group, its staff and third party agents are bound to
adhere.

 �سوف يحميها قانون �صارم من، �سواء مت معاجلتها داخل البالد �أو يف اخلارج،	�إن معلوماتك5-4
 يتعهد جميع �أع�ضاء جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي وموظفيها ووكالء الطرف الثالث،ال�رسية والأمن
.بااللتزام بها

3.6 You agree that information about you may also be processed for the purposes
of complying with anti-money laundering and anti-terrorism laws and
regulations, and fighting crime and terrorism. This may require the disclosure
of your information to local or overseas governmental or regulatory authorities
or to any other person we reasonably think necessary for these purposes. If
you give us false or inaccurate information and fraud is identified, details will
be passed to fraud protection agencies to prevent fraud or money laundering.

أي�ضا معاجلتها لأغرا�ض االلتزام بالقوانني املعمول
ً � 	�إنك توافق �أن املعلومات اخلا�صة بك ميكن6-3
 مبا يف ذلك قوانني ونظم مكافحة غ�سيل الأموال ومكافحة الإرهاب ومكافحة اجلرمية،بها
 وهذا قد يتطلب الك�شف عن املعلومات اخلا�صة بك ل�سلطات حكومية �أو جهات تنظيمية.والإرهاب
 و�إذا قدمت.حملية �أو خارجية �أو لأي �شخ�ص �آخر نرى �أنه من ال�رضوري �أن نفعل ذلك لهذا الغر�ض
لنا معلومات خاطئة �أو غري دقيقة ومت حتديد حماولة احتيال �سيتم �إحالة التفا�صيل �إلى اجلهات
.اخلا�صة مبنع االحتيال ومكافحة غ�سيل الأموال

:املعلومات عن املنتجات واخلدمات واحلمالت الرتويجية

Information about products, services and promotions
3.7 You agree that the HSBC Group may use and share relevant information
about you, your transactions, and your relationships with the HSBC Group
and give you information by post, telephone, electronic or other means
about products, services and promotions available from the HSBC Group and
selected third parties which may be of interest to you.

	�إنك توافق على �أن جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي يجوز لها ا�ستخدام وتبادل معلومات ذات ال�صلة بك7-3
وعن معامالتك وعالقاتك مع جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي لأجل تقدمي معلومات لك عن طريق الربيد
�أو الهاتف �أو بالو�سائل الإلكرتونية وغريها من الو�سائل وذلك عن املنتجات واخلدمات واحلمالت
.الرتويجية املتاحة من جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي و�أطراف �أخرى خمتارة قد تهمك
	�إنك توافق على �أن جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي ميكنها �أي�ضا ا�ستخدام وتبادل معلومات ذات �صلة8-3
بك ومبعامالتك وعالقاتك مع جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي بالطريقة املذكورة �أعاله ل�ضمان �أن
تكون حمتويات املواد الرتويجية التي تعر�ض على ال�شا�شة عندما ت�سجل للدخول ملواقع الإنرتنت
.اخلا�صة مبجموعة �إت�ش �إ�س بي �سي هي مواد يرجح �أن تكون ذات �صلة وحتظى باهتمامك

3.8 You agree that the HSBC Group may also use and share relevant information
about you, your transactions and your relationships with the HSBC Group in
the way described above to ensure that promotional content displayed to
you on screen when you log onto HSBC Group websites is more likely to be
relevant and of interest.
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:مراقبة وت�سجيل االت�صاالت

Monitoring and recording calls
3.9 To ensure that we carry out your instructions accurately, to help us to
improve our services, and in the interests of security, you agree that we may
monitor and/or record your telephone calls with us. Any recordings remain
our sole property.

حر�صا منا على تنفيذ التعليمات اخلا�صة بك بدقة ومل�ساعدتنا على حت�سني خدماتنا ولأجل الأمن ف�إنك
ً
9-3
 �إن �أي ت�سجيالت. �أو ن�سجل املكاملات الهاتفية اخلا�صة التي جتريها معنا/ توافق على �أننا قد نراقب و
.مطلقا لنا دون غرينا
ً
ملكا
ً تظل

:املرجعية امل�رصفية

Banker’s References
3.10 We will obtain your consent before providing a banker’s reference about
you, and if we receive a request for such a reference from another financial
services institution we shall provide information required to verify your
identity for money laundering purposes.

طلبا ملثل هذه الإ�شارة
ً  و�إذا تلقينا، علينا احل�صول على موافقتك قبل تقدمي مرجعية م�رصفية عنك10-3
املرجعية من جهة م�ؤ�س�سة خدمات مالية �أخرى ف�إننا �سنوفر املعلومات الالزمة للتحقق من هويتك
.لأغرا�ض منع غ�سيل الأموال

 يخضع للتنظيم من قبل، الدوحة – قطر57 . ب. ص،صدر عن بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط احملدود فرع قطر
V160701.1 مصرف قطراملركزي ويخضع للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات املالية

Issued by HSBC Bank Middle East Limited, Qatar Branch, P O Box 57, Doha, Qatar, regulated by Qatar Central
Bank and lead regulated by the Dubai Financial Services Authority. V160701.1

 ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا املنشور أو. جميع احلقوق حمفوظة2016 © بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط احملدود
، أو غير ذلك، التسجيل، التصوير، ميكانيكية، يف أي شكل أو وسيلة إلكترونية،تخزينه يف أي جهاز خلزن املعلومات أو حتويله
.دون احلصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط احملدود

© Copyright. HSBC Bank Middle East Limited 2016 ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of HSBC Bank Middle East Limited.

64

