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 الساااا ية العالقة مساااتت ا  تكمل التي اإلفصاااا ا  فيما يلي
ستت  داعم البتك والعميل. هذا بين والمبرمة  مع قراءته ويتبغي م
 وجميع المتحاا   اإلمااا ا  العربيااة في المطبقااة دولااة شاااارو 

 ين  اإلفصااا ا  من هذه تح يث األخرى. يجوز العالقة مسااتت ا 
www.business.hsbc.ae/en-على:  نسخة أ  ث وستتوفر آلخر،

us-gb/ae/generic/contact. 
 

  شكوى كيفية تقديم .1
 

 معيااا  يقاا   لم البتااك باا   العمياال من إخطااا  فو  تلقي 1.1
 ب   يعتق  العميل أ  أو مته يتوقعها العميل التي الخ مة
 من البتك ساايتحقق ب ي  سااا ، يتعلق فيما خط  هتاك

األمر  لز  ويتخذ إذا اإلخطا  ذلك في المطرو ة المسااااا ل
ع    على والعمل المسااااا ل تلك لحل اإلجراءا  الالزمة

   وثها. تكرا 
 

موجهاً  أعاله البت  في اليه اإلشااااا   تمت إخطا  يكو  أي 1.2
 بكونه العميل اساااتمر األول. إذا المقا  لم ير العالقا  في

 شكوى إ سال للعميل يمكن الذي تلقاه، الرد بع   اض غير
 في الشااااكاوى والتعليقا  قساااام  ريق عن البتك الى

عااالااى:  باااالاااباااتاااك الاااخاااا  اإللاااكاااتاااروناااي الاااماااوقاااع
us-gb/ae/generic/contact-www.business.hsbc.ae/en. 

 
  الرسوم والمصاريف .2
 

على:  متااا ااة للبتااك القياااساااايااة الرسااااو  والتكااالي 
gb-www.business.hsbc.ae/en. 

 
 كشوف الحساب .3
 

 إلى الوا د  الم فوعا  توضاا   سااا  كشااو  يق   البتك
 إلى اإللكترونية أو القتوا  عبر  ساااا  من كل والصااااد  

عتك. وسااتكو   بالتيابة في سااجالتتا ل يتا الموجود العتوا 
 لضاااما  الخاصاااة بك بيانا  ا تصاااال تح يث عن مسااا و ً 

 جانبتا. من الحسا  لكشو  تلقيك
 

 الشيكات .4
 
 إصدار دفاتر الشيكات 

تصاا   دفاتر الشاايكا  للحسااابا  الجا ية في دولة اإلما ا   4.1
 .فقط العربية المتح   بال  هم اإلما اتي

 
حتفظ يساايعتم  ع د الشاايكا  الصاااد   على الم   التي و 4.2

جة تقييماه مع البتاك و تهفيهاا العميال بعالق ا  تمااني. د 
يجوز للبتك  ،الج د الءبالتساااابة للعم ،المثالعلى ساااابيل ف

 شاايكا  كح  أقصااى 10حتوي على تتر شاايكا  اإصاا ا  دف
فيجوز  ،شيكا  مرتجعةأي إذا لم تكن هتاك  ،بع  ذلكو. فقط

تر الشاايكا . كما يخضااع اللبتك زياد  ع د الشاايكا  في دف
المقبول ل ى  تماني تقرير التقييم ا إصاا ا  دفاتر الشاايكا  ل

 .البتك
 
 استخدام الشيكات 

بالحبر ال ا م ويجب وض  اوخط الشيكا  بعلى كتابة اليجب  4.3
عت  و. األ قا مساااااافا  بين الكلما  أو أي أ  تكو  هتاك 
 DD / MMيرجى استخ ا  التتسيق التالي ] ،إدخال التا يخ

/ YY.] 
 

 حماية الشيكات 
يجااب على العمياال اتخاااذ ا  تيااا ااا  المعقولااة لمتع أي  4.4

 بما في ذلك: ا تغيير أو تزوير الشيكشخص من 
 

 ؛فقط استخ ا  الشيكا  بالصيغة الصاد   عن البتك (أ)
 ؛الكتابة على الشيكا  بحبر غير قابل للمس  ( )
وإضافة  ية أخرىإضافإدخا   ي ع   ترك أي مسافة أل (ج)

 ؛كلمة "فقط" بع  المبلغ المكتو 
 و اً؛ع   التوقيع على الشيكا  على بياض مطلق (د)
 .اً سا ل تصحيحي مطلقأي ع   استخ ا   (ه)

  

 خطاءاال 
قفي  ال وجود أي  4.5 تك )وف يك أو اعتبر الب  اً خط  في الشاااا

طابق في التوقيع ع   ت تاك  خا ( أ  ه ق يره ال فيجوز  ،لت
)على عكس ع   كفاية تقتية للبتك  فض الشاايك ألساابا  

 .تم قبول الشيك للصر وفي هذه الحالة لن ي ،األموال(
 

الشااايكا  تعبئة بيانا  يتحمل العميل مسااا ولية الت ك  من  4.6
أي شاايكا  مكتوبة في  ال ع   قبول وصااحي . الشااكل الب

يكو  العميل مساا و ً عن ضااما  الوفاء فساا ،تقتيةألساابا  
ساايحتفظ البتك وب ي التزاما  دفع من خالل وسااا ل أخرى. 

ألساابا   على الحسااا المرتجعة بسااجل لع د الشاايكا  
 .تقتية

 
 الشيكات مقاصة 

شيكا  مواعي  التعتبر  4.7 صة ال شادية التها ية المح د  لمقا إ 
موع  يعتم  وفقط وهي متا ة على موقع البتك اإللكتروني. 

ق يم مقاصاااااة  قة ت الشاااايكا  على الوقت من اليو  و ري
ساايتعامل البتك مع الشاايكا  الم جلة كما لو تم والشاايك. 

 تق يمها في تا يخ الشيك.
 

 يتعين على العميل عاد ً فإنه  ،في  سا  ماعت  دفع شيك  4.8
اساااتخ ا  ليتمكن من ا نتظا  لم   تصااال إلى يومي عمل 

تك.  ،األموال لك مع الب فاق على خال  ذ ق  وما لم يتم ا ت
لتقاا يره  اً وفقاا ،أ ول إذا اعتبر البتااك اً يسااااتغرق ذلااك وقتاا

با  ا تمانية أو لمتع ا  تيال تجعل  ،الخا  أ  هتاك أساااا
الحسااا  خالل ي اع مبلغ الشاايك في ر قاد  على إالبتك غي

بإ سااااال البتك قو  لن يو. ا عتيادي المطبقاإل ا  الزمتي 
تا يخ الشيك أو بع ه بوقت تتفيذ إ  في لل ةم جلال ا شيكال

 قصير.
 
 الشيكاتقيمة دفع إيقاف  

الشاايك إ  في  الة ضااياعه أو ساارقته دفع   يمكن إيقا   4.9
الشر ة ي ك  ذلك( أو إذا تم إعال  إفالس تقرير من بوجود )و

ساااتلم المساااتفي  من الشااايك )وتم اساااتال   لب من م
أو  اً الشيك أو مصفي المستفي ( ويق   العميل للبتك تعويض

 .اً أي شكل آخر ق  يكو  مطلوب
 

صته ةالم جل ا الشيكتتفيذ إلغاء  ا يجب تق يم  لب 4.10  اأو مقا
أيا  عمل قبل  3 إلى البتك في موع    يتجاوزبشكل خطي 
 تا يخ الشيك.

 
شاايك شاايك من التظا  أو إصاا ا  اليجوز للبتك أ  يقر  إلغاء  4.11

الخاصااااة وبما يتوافق مع القوانين واللوا   لوا حه ل اً ب يل وفق
 ضااو  الطر   اً ق  يطلب البتك أيضااوالمعمول بها. التتظيمية 

 اآلخر للشيك لتق يم تعويض مشترك للبتك  سب ا قتضاء.
 
 أشهر؟ 6لو مضى على الشيك أكثر من ماذا  

 6( دفع شاااايك يزي  عمره عن اً يجوز للبتك )ولكن ليس ملزم 4.12
شهر ساتتا  اً وفقوذلك  ،أ سيا للقوانين واللوا   المعمول بها و

)شيك م ير( أو كمبيالة صر  في  الة وجود أمر ووإجراءاتتا. 
بتم ي  وقت ساا اد السااما  لبتك فإنه يمكن ل ،تحت الطلب

 ستوا . 10الذي ق  يصل إلى الشيك 
 

 من حسابي؟حررته الشيك الذي  جعماذا يحدث إذا ارت 
كااافيااة في الموال األيجااب على العمياال التاا كاا  من توفر  4.13

 .محر  للوفاء ب ي شيكا  المعتي الحسا  
 

شيك ولم تكن هتاك أموال كافية في الحسا   4.14 ص ا   إذا تم إ
إغالق الحسا  عت  تق يم هذا الشيك لل فع )أو تم المعتي 

ي ه( يل و/أو  ،أو تجم جه العم ق  يوا لذي الشااااخص ف قا  ا
و تى عقوبة  ةجتا يالو/أو  ةم نيالمسااالة الالشاايك بتوقيع 

 السجن بموجب قانو  دولة اإلما ا  العربية المتح  .
 

تيابة بالشيك اليجوز للعميل )وأي شخص قا  بالتوقيع على  4.15
 سااااترداد أي مبلغ عن العميل( أ  يواجه دعوى قضااااا ية 

مساااتحق وق  يتم تقيي  ق  ته على مغاد   اإلما ا  العربية 
 المتح  .
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تتضمن و. مرتجعسا ب أي شيك بيانا  يلتز  البتك بتق يم  4.16
اساااام  ،الحصااااروليس على ساااابيل المثال بيانا  هذه ال

 .هو قم هاتف هوعتوانسا ب ال
 

بسبب ع   كفاية  ا الشيك تجاع عواقب أخرى   اً هتاك أيض 4.17
 ،الحصااااروليس بما في ذلك على ساااابيل المثال  ،األموال

 يةا  تمانالتسااهيال  مواجهة صااعوبا  في الحصااول على 
سيحتفظ البتك وفي المستقبل و/أو إغالق البتك للحسا . 

 الحسا .على ع د الشيكا  المرتجعة ببسجل 
 

 الشيكات غير المطالب بها  
 اً أو لم تتم المطالبة بها وفق يمكن أ  تصاب  الشايكا  خاملة 4.18

إذا أصب  الشيك والمركزي. المعمول بها ل ى المصر  للوا   
فساااايتم تحويل مبلغ الشاااايك إلى  ،غير مطالب بهخامالً أو 

مصاااار  اإلما ا  العربية المتح   المركزي سااااواء كا  هذا 
  ر  ثالث.ي الشيك مستحق ال فع للعميل أو أل

 
 الجزئي للشيكاتالصرف  
للوفاء المعتي إذا كا  هتاك  صااااي  غير كا   في الحسااااا   4.19

الشيك بصر  قيمة البتك قو  فق  ي ،بالقيمة الكاملة للشيك
تق يم عت  لرصي  المتا  في الحسا   سب اجز ي بشكل 
 الشيك.

 
 ،شاايك من أ   الحسااابا ي في  الة الساا اد الجز ي ألو 4.20

 سيقو  البتك بما يلي:
 

ي ك  المبلغ الم فوع  كتابة إشااااعا  على اهر الشاااايك (أ)
 ؛والمبلغ المستحق

 ؛تسليم الشيك األصلي إلى المستفي  ( )
 ؛جز يبشكل شيك صر  نسخة من استما    لب  (ج)
 و ؛تزوي  المستفي  بشهاد  ت ك  مبلغ ال فعة الجز ية (د)
لت كي  ع   دفع المبلغ  بشيك مرتج شهاد  إيصال ج ي  (ه)

 الشيك.قيمة المتبقي من 
 

 مصاااار  اإلما ا  العربية المتح  كما ساااايقو  البتك بإبال   4.21
ق  و. بشااااكل جز ي متهايقالمركزي ب ي شاااايكا  تم دفع 

الجتا ية أو الم نية ) سب ا قتضاء( إجراءا  التقاضي بقى ت
 جز ي فقط.بشكل الشيك قيمة تم دفع في  ال سا ية 

 
مسااااتحقة على  اً الشاااايكا  الم فوعة جز يبقى يجوز أ  ت 4.22

الكاملة للشاايك أو انتهاء تسااوية القيمة إلى  ين الحسااا  
 صال ية الشيك.

 
 ؟صرفدون بماذا يحدث إذا تم إرجاع الشيك  
، صاااار الحسااااا  ب و  إلى إذا تم إ جاع شاااايك م فوع  4.23

إذا كا   فساايقو  البتك بخصاام مبلغ الشاايك من الحسااا .
 هذا ي دي إلى  سا  إما:

 
هتاك تغطية ب و  أ  يكو  لساااحب على المكشاااو  ل (أ)

لساااحب على المكشاااو  على مصااار  بها مسااابقاً ل
 الحسا ؛ أو

تجاوز    السااحب على المكشااو  الحالي المصاار  به  ( )
 ،اً مسبق

 
سي على أنه  لب سحب على األمر هذا مع عامل البتك تثم 

ستثتا ي من  سو  قبل المكشو  ا العميل وق  يتم تطبيق  
 وفوا   إضافية.

 
 الحساب سياسة استخدام .5
 

شهراً  12 لم   الحسا  من م فوعا  أي خصم يتم إذا لم 5.1
حساااب )" الحساااا  على قيود وضاااع متتالياً، يجوز للبتك

 إلى الوا د  األ صااا   ا  تمانية ا تساااا  "(. و  يتممقيد
 يتعلق البتك فيما يخصامها ومصاا ي   ساو  وأي الحساا 

 الحسا . على نشا اً  باعتبا ها  سا  ب ي
 

شيط 5.2 سا  إلعاد  تت  يم تق متك البتك سيطلب المقي ، الح
 أو بك الخا  العالقا  بم ير ا تصال يرجى .معيتة معلوما 

 تق يم على قاد اً  ساااايكو  بك والذي الخا  البتك ممثل
 هذا المطلب.  ول المعلوما  من المزي 

 
 المعلوما  تق يم في أخفقت إذا أو متك البتك يتلق إذا لم 5.3

 أخرى لقواع  عالقتك تخضااع فق  البتك، المطلوبة من قبل
 اإلمااا ا  العربيااة مصاااار  من قباال المطلو  التحو على

 أموال أي تشاامل تحويل أ  يمكن والتي المركزي المتح  
)" ساااااباتك  المقي   سااااابك في بها المطالبة تتم لم

بها"( إلى مصاار  اإلما ا   المطالب المقي  "( )"األموال غير
 المركزي المتح   العربية

 
 إلى تحويلها يتم بها مطالب غير أموال إ ساااااال أي يتم 5.4

اإلما اتي  بال  هم اإلما ا  العربية المتح   المركزي مصاار 
 بها مطالب غير "(. ويتم تحويل أي أموالدرهم إماراتي)"

ل  هم غير بعملة ما اتي بسااااعر د هم إلى اإلما اتي ا  إ
اإلما ا   مصر  إلى التحويل هذا إجراء وقت السا   السوق
 المركزي. المتح   العربية

 
 تم بها مطالب غير أموال ب ي المطالبة في ترغب كتت إذا 5.5

ها ية تحويل ح   إلى مصاااار  اإلما ا  العرب  المركزي، المت
 اإلفصا ا  هذه الم  جة في الفروع من ب ي ا تصال يرجى

  .تق يم الشكوى إجراءا   ول معلوما  على للحصول
 

 قائمة فروع الشركات .6
 ،مقابل مبتى اتصا   ،مبتى عمير بن يوس  ،أبوابي (أ)

  ريق المطا  الق يم
بر  ،بن زاي  ةشا ع الشيخ خليف ،مبتى إ  سكوير ،دبي ( )

 دبي
البوابة الر يسية  ،المتطقة الحر  بجبل علي ،جبل علي (ج)

 دبي ،3 قم 
شا قة (د) صلشا ع  ،مبتى عب  العزيز ماج  ،ال  ،الملك في

 الشا قة
 
 اإلفصاح التنظيمي .7

اإلما ا  ، فرع لمح ودالشاارق األوسااط ا HSBCبتك يخضااع 
اإلما ا  العربية مصاااار  من قبل للتتظيم العربية المتح   

وهيئة األو اق المالية والساالع لشنشااطة  ،المركزي المتح  
للتتظيم من قبل سالطة يخضاع بشاكل   يساي المرخصاة و

 دبي للخ ما  المالية.
 


