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إفصاحات الحساب - البحرین

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

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

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

1 كیفیة تقدیم الشكاوى 
 إذا كانت لدیك شكوى بشأن الخدمة التي تلقیتھا، یرجى استخدام إحدى القنوات التالیة 
لتزویدنا بمالحظاتك. یطبق بنك إتش إس بي سي إجراءات  إلدارة الشكاوى، وترد 

تفاصیلھا أدناه. 

 اتصل بنا على: 

 بالنسبة للمشكالت المتعلقة بالدفع: 

         •  من داخل البحرین: 9878 1756 

         •  من خارج البحرین: 9878 1756 973+ (الخیار األول) 

 :HSBCnet بالنسبة للمشكالت المتعلقة بـ 

         •  من داخل البحرین: 9878 756 

         •  من خارج البحرین: 9878 1756 973+ (الخیار الثاني) 

 بالنسبة للمشكالت المتعلقة ببطاقة ائتمان الشركات: 

         •  من داخل البحرین: 88010 8000 

         •  من خارج البحرین: 9878 1756 973+ (الخیار الثالث) 

 أو قم بزیارة أقرب فرع لبنك إتش إس بي سي أو مركز خدمة العمالء. تفضل بزیارة 
الرابط التالي:  www.hsbc.com.bh.waystobankمن أجل تحدید موقع أقرب 

فرع أو مركز خدمة عمالء. 

 تصعید الشكوى: 

 الخدمات المصرفیة للشركات: 

 إذا كان لدیك أي شكوى أو استفسار، یرجى االتصال بمدیر العالقات الخاص بك 

 راسلنا بالبرید اإللكتروني أو بالبرید العادي: 

 إذا لم تكن راضیاً عن الرد الذي تلقیتھ من خالل تقدیم شكواك عبر القنوات المذكورة 
أعاله أو إذا لم تتلق رداً خالل اإلطار الزمني الذي تم إرسالھ، فیمكنك تصعید المشكلة

إلى مسؤول معالجة الشكاوى على: 

 cust.exp.corp.bh@hsbc.com :البرید اإللكتروني 

 خطاب، یرجى الكتابة إلى: موظف معالجة الشكاوى، ص.ب 57، السیف، المنامة، 
مملكة البحرین. 

 سوف نتصل بك في غضون یومي عمل بعد استالم  مراسلتك. 

 إذا لم تكن راضیاً عن ردنا: 

 إذا لم تتلق رداً من البنك في غضون 30 یوماً من مسؤول شكاوى العمالء أو لم تكن 
راضیاً عن القرار النھائي للبنك، یرجى إحالة الحالة إلى مصرف البحرین المركزي 
في غضون 30 یوماً تقویمیاً من تاریخ استالم خطاب البنك. یمكنك تقدیم الحالة من 

خالل "نموذج الشكوى" الموجود على الموقع اإللكتروني لمصرف البحرین 
 www.cbb.gov.bh المركزي

2 الرسوم والمصروفات 
 الرسوم والمصروفات القیاسیة للبنك متاحة على: 

https://www.business.hsbc.com.bh/en-gb/bh/generic/fees-and- 
 charges-january-2022

3 معدالت الفائدة القیاسیة 
 أسعار الفائدة القیاسیة للبنك متاحة على: 

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

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

واللوائح المعمول بھا في مملكة البحرین من وقت آلخر. تتحمل المسؤولیة عن 
تحدیث تفاصیل االتصال الخاصة بك لضمان أنك تتلقى الكشوف منا. 

5 إشعار الخصوصیة 
 إشعار الخصوصیة لعمالء الشركات في البحرین (وتعدیالتھ من وقت آلخر) متاح 

على: 
 https://www.business.hsbc.com.bh/en-gb/bh/generic/privacy 

6 سیاسة استخدام الحساب 
 سیعالج البنك الحسابات الخاملة واألرصدة غیر المطالب بھا (على النحو المحدد في 
القوانین والقواعد واللوائح الساریة في مملكة البحرین من وقت آلخر) وفقاً لسیاسات 

وإجراءات البنك ذات الصلة ووفقاً للقوانین والقواعد واللوائح الساریة في مملكة 
البحرین من وقت آلخر، والتي یمكن أن تشمل إغالق الحساب في غضون 6 أشھر 

من التاریخ الذي یصبح فیھ الحساب (الحسابات) خامالً ورصیده صفراً. 

7 اإلعسار أو الوفاة أو فقدان األھلیة 
7.1 في حالة: 

(أ)     وفاة العمیل أو فقدان أھلیتھ (عندما ال یتمتع العمیل بشخصیة قانونیة منفصلة 
عن مساھمیھ)؛ أو 

 (ب)   وفاة أو فقدان أھلیة أي شخص مفوض عن العمیل؛ أو 

 (ج)    وقوع أي حدث أو ظرف مشار إلیھ في الشروط، 

 عند استالم األدلة التي یرتضي بھا البنك، یلتزم البنك بتعلیق جمیع المعامالت على 
جمیع الحسابات (بخالف استالم أي مبلغ یتم إیداعھ في أي حساب) حتى یتم تمكین 
وریث (ورثة)، وخلف (خلفاء)، ومنفذ (منفذو) الوصیة، أو مدیر (مدیري) التركة 

الخارجیین أو أي مسؤول تعینھ المحكمة أو الممثل أو الشخص المفوض، حسب 
مقتضى الحال، حسب األصول ونظامیاً للتعامل مع الحساب (الحسابات). بعد ذلك، 

یقوم البنك بصرف أي رصید متبقي محتفظ بھ في الحسابات (بعد تسویة جمیع 
االلتزامات المعلقة على ھذا الحساب (الحسابات))، وفقاً للقوانین الساریة.  

8 اإلفصاح التنظیمي 
 بنك اتش اس بي سي البحرین الشرق األوسط المحدود (فرع البحرین)، صندوق برید

رقم 57، المنامة، مملكة البحرین، مرخص ومنظم من قبل مصرف البحرین 
المركزي كبنك تقلیدي لخدمات األفراد وخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالیة.




