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�لتاريخ                                              �لفرع                                                     c قر�ض جديد                                           c تكملة �لقر�ض

بيانات القر�ض

�لغر�ض من �لقر�ض ريال عماني  �لمبلغ �لمطلوب  نوع �لقر�ض 

c c / c c / c c    صهر / �أ�صهر                 يبد�أ �صد�د �لأق�صاط بتاريخ� c c فترة �ل�صد�د   

البيانات ال�صخ�صية

)�لأخير( )�لأو�صط(  �لإ�صم بالكامل )�لأول( 

c أنثى� c مكان �لولدة )�لدولة(                       �لجن�ض ذكر            c c / c c / c c  تاريخ �لميالد

c در��صات عليا  c جامعي  c ثانوي  c إبتد�ئي� �لم�صتوى �لتعليمي 

c c عدد �لأطفال    c مطلق  c أرمل�  c متزوج  c أعزب� �لحالة �لإجتماعية 

رقم جو�ز �ل�صفر/ بطاقة �لهوية 

      cc - cc - cc  تاريخ �لإنتهاء         cc - cc - cc   بلد �لإ�صد�ر                      تاريخ �لإ�صد�ر

c ل                  c هل لديك جن�صيات متعددة                                       نعم

�إذ� كانت �لإجابة نعم )يرجى ذكر �لجن�صيات(                          �لجن�صية 1                                        �لجن�صية 2                                          �لجن�صية 3

                                                                              

c c / c c / c c     )تاريخ �إنتهاء �صالحية �لإقامة )للو�فدين                              c ل      c ملكية �ل�صيارة               نعم

عنوان الإقامة في �صلطنة عمان

�إ�صم �لبناية رقم �لمنزل / �ل�صقة 

رقم �ل�صارع                                    �أقرب معلم رئي�صي �لمنطقة �ل�صكنية 

ملكية �ل�صكن                 م�صتاأجر             ملك                       توفره �ل�صركة                         �آخر

c c ل�صنة�                        c c ل�صهر�                      c c مكان �إقامتك ح�صب هذ� �لعنو�ن منذ تاريخ        �ليوم

�إذ� كنت مقيمًا ح�صب ذلك �لعنو�ن منذ �أقل من 3 �صنو�ت،

يرجى ذكر بيانات عنو�ن �إقامتك �ل�صابقة

�ض.ب                             �لرمز �لبريدي                     �لمدينة

نقال تحويلة  مكتب  منزل  �أرقام �لهاتف 

بليب                                             فاك�ض                                      �لبريد�لإلكتروني

بيانات المهنة / العمل

c لثنان معًا�  c مهنة حرة  c موظف نوع �لعمل 

�لق�صم �إ�صم �لموؤ�ص�صة 

�لمنطقة �لموقع 

�لمدينة �لرمز �لبريدي  �ض.ب  رقم �ل�صارع 

�لمهنة                                  �لرتبة �لحالية                                  �لرقم �لوظيفي                                   عدد �صنو�ت �لخدمة لدى �لموؤ�ص�صة

بيانـــات الدخــل

ريال عماني �لبدلت )يرجى �إ�صتبعاد �أجر �لعمل �لإ�صافي(  ريال عماني  �لر�تب �ل�صهري �لأ�صا�صي 

ريال عماني دخل �آخر  ريال عماني  �لر�تب �ل�صهري �ل�صامل 

وكيل قانوني

هل �صتقوم بتعيين وكيل قانوني لهذ� �لح�صاب في �لبنك

�إذ� كانت �لإجابة نعم، يرجى ذكر عنو�ن �إقامة �لوكيل قانوني

HSBC بيانات العالقة مع

حد �لإئتمان رقم بطاقة �لئتمان )�إن وجدت(  رقم �لح�صاب 

ريال عماني �لمبلغ �لممنوح  قر�ض �صخ�صي �صابق )نعم / ل( 

�لفرع �صنة �لح�صول عليه 

عالقات م�صرفية اأخرى

رقم �لح�صاب �لفرع / �لعنو�ن  1 ـ �لبنك 

رقم �لح�صاب �لفرع / �لعنو�ن  2 ـ �لبنك 

العنوان الدائم في الوطن )للوافدين فقط(

�لرمز �لبريدي �لمدينة  �ض.ب  رقم �لمنزل / �ل�صقة 

�لبلد    رقم �لهاتف �ل�صارع 

بيانات القرو�ض في البنوك الأخرى / �صركات التمويل / جهة العمل

تاريخ �لح�صول عليه ريال عماني  مبلغ �لقر�ض �ل�صلي  1 ـ م�صدر �لقر�ض 

ريال عماني �ق�صاط �ل�صد�د �ل�صهرية  ريال عماني  �لمبلغ غير �لم�صدد 

معلومات �أخرى

تاريخ �لح�صول عليه ريال عماني  مبلغ �لقر�ض �ل�صلي  2 ـ م�صدر �لقر�ض 

ريال عماني �ق�صاط �ل�صد�د �ل�صهرية  ريال عماني  �لمبلغ غير �لم�صدد 

معلومات �أخرى

بيانات اأي قريب اأو �صديق في �صلطنة عمان

�لمهنة �صاحب �لعمل  �لإ�صم 

عنو�ن �لمكتب رقم �لبناية  ��صم �لبناية  عنو�ن �ل�صكن 

�لرمز �لبريدي �ض . ب  ��صم �ل�صارع  �لمنطقة 

�لمدينة �لرمز �لبريدي  �ض . ب 

تحويلة هاتف �لمكتب  نقال  هاتف �لمنزل 

تاأجيل الأق�صاط بمنا�صبة العيد

c ل �أرغب في تاأجيل �أي ق�صط بمنا�صبة �لعيد

٭ ر�سوم ال�سداد مقدمًا تطبق في حالة ال�سداد مقدمًا قبل الموعد طبقًا لل�سعر المميز ال�سائد في ال�سوق



�أتعهد �أنا �لموقع �أدناه

حامل ح�صاب رقم

باأنه في حالة �إحالتي للتقاعد فاإنني �صاأقوم بتحويل كافة م�صتحقات �لتقاعد ور�تب �لتقاعد �إلى ح�صابي �لمذكور �أعاله لدى بنك �إت�ض �إ�ض بي �صي عمان �ض.م.ع.ع. 

فرع   وذلك لحين �صد�د كافة �لتز�ماتي �لمالية.

�أوؤكد / نوؤكد باأن �لمعلومات �ل�صادرة عني / عنا كاملة و�صحيحة و�أفو�ض / نفو�ض �لبنك باأن يقوم بتحديث �صجالته بناًء على �لمعلومات �لمقدمة. كما �أو�فق/

نو�فق على �أن يكون للبنك �لحق في �لتحقق من �أية بيانات �أو كافة �لبيانات �لمذكورة �أعاله باأية طريقة ير�ها �لبنك منا�صبة.

توقيع مقدم الطلب / توقيعات مقدمي الطلب

تخ�صع كافة �لقرو�ض لمو�فقة �لبنك، ويحتفظ �لبنك بالحق في رف�ض �أي طلب يقدم للح�صول على قر�ض بدون �إبد�ء �لأ�صباب

�لرقم �لم�صل�صل 

                                                                                                                                                       

عند �لطلب ، �أتعهد / نتعهد �أن ندفع �إلى بنك �إت�ض �إ�ض بي �صي ُعمان �ض.م.ع.ع. 

 ر . ع

٪ في �ل�صنة من �لتاريخ �لمذكور �أدناه مع ��صافة �لفائدة بمعدل 

وذلك عن قيمة ت�صديد ت�صهيالت �لقر�ض.

�لتاريخ
توقيع مقدم الطلب / توقيعات مقدمي الطلب

�صــنـــــــد اإذنـــــــــي

مقابل مو�فقة بنك �إت�ض �إ�ض بي �صي ُعمان �ض.م.ع.ع. )وي�صار �إليه  1 ـــ 

مــبــلـــغ مـنـــحــنــا   / منـحي  عـلى  »�لــــبـــنـــك«(  بـعـــد   فــــيـــمـــا 

 ريال عماني ......................................................

................................................................ ...

طريق  عن  �لبنك  من  تو�صية  على  بناء  �أخرى  مبالغ  �أية  �أو  و/    

�لقر�ض )يطلق عليه فيما بعد »�لقر�ض«(، فاإنني / نحن.........

...................................................................

نف�صي /  نتعهد عن  �أتعهد /  »�لمقتر�ض«(  بعد  �إليه فيما  )وي�صار   

�أنف�صنا وورثتي / ورثتنا باأن �أدفع / ندفع عند �لطلب 

فائدة على �لقر�ض بو�قع ......................................... �أ ــ   

 ...................................................................  

بالمائة في �ل�صنة �أو تلك �لأ�صعار �لأخرى �لتي يقررها �لبنك في   

�أي وقت ويبلغها للمقتر�ض بالطريقة �لو�ردة في �لمادة 1/2.

................... ق�صط  �لفائدة من خالل   �لقر�ض مع  لت�صديد  ــ  ب 

يقوم  �لتي  �ل�صهرية  �لأق�صاط  من  عدد  �أي  �أو  مت�صاوي،  �صهري 

�لـــبنــد  بمــوجب  و�لآخر  �لحيــن  بيــن  �لمقــتر�ض  باإعـالم  �لبنـك 

ريال   ................... �صهري  ق�صط  كل  قيمة  تبلغ   .)1 ــ   2(

عماني ويكون �صد�د �لق�صط �لأول �عتبارً� من ...................

كما �أن �لفائدة �لم�صتحقة على �لقر�ض تحت�صب على �أ�صا�ض يومي   

على �لمبلغ �لأ�صلي �لم�صتحق.

دفع ر�صوم ...... لمرة و�حدة. ج-   

لقد تم �لتفاق �صر�حة على �أن معدل �أو معدلت �لفائدة �لمحددة     1/2

في �لمادة )1( و�لمادة )5( يمكن �أن تتغير من قبل �لبنك في �أي 

وقت )طبقا ل�صقف �صعر �لفائدة �لمحدد من قبل �لبنك �لمركزي 

�عتبار� من  �لمفعول  �صاري  ي�صبح  يطر�أ  تغيير  �أي  و�أن  �لعماني( 

جريدة  في  عنه  �لعالن  �أو  �لمقتر�ض  �لى  بذلك  �ل�صعار  تاريخ 

معدلت  في  تغير�ت  �أية  �أبكر.  �أيهما  �لبنك  مبنى  في  �أو  محلية 

من  �ل�صد�د  �لم�صتحقة  �لأق�صاط  عدد  تغيير  �إلى  �صتوؤدي  �لفائدة 

�ل�صهرية  �لأق�صاط  في  تغيير  �أي  �إجر�ء  عدم  مع  �لمقتر�ض  قبل 

�لم�صتحقة �ل�صد�د بموجـب �لبـند )1 ــ ب(.

2/2  تح�صب �لفائدة �لم�صتحقة على �لقر�ض على مبلغ �لقر�ض �لأ�صلي 

�لم�صتحق من وقت لآخر وتكون م�صتحقة �لدفع في كل �صهر �أو كما 

يقرر �لبنك من وقت لآخر وُيبلغ �لمقتر�ض باإ�صعار �أو باإعالن في 

�لجريدة �لمحلية �أو في مبنى �لبنك بحيث ي�صري ذلك من تاريخ 

ذلك �ل�صعار �أو �لعالن �أيهما �أبكر.

�ل�صهرية  �لت�صديد  �أق�صاط  يقيد  �أن  �لبنك  �لمقتر�ض  يفو�ض  بهذ�  3 ـ   

و�لفائدة �لمذكورة في �لمادة )1( في ح�صاب �لتوفير / �لح�صاب 

�لجاري �لخا�ض بالمقتر�ض وهو ح�صاب رقم .....................

و�أن  كامال  �لقر�ض  مبلغ  ت�صديد  ولغاية  �لبنك  لدى  �لمفتوح   

�لمقتر�ض يتعهد �أن ي�صمن باأن �لر�صيد �لد�ئن في ذلك �لح�صاب 

�لم�صتحقة  و�لفائدة  �لأق�صاط  تلك  بت�صديد  للوفاء  كافيا  �صيكون 

يقوم  �لدفع.  م�صتحقة  �لفائدة  تلك  �أ�صبحت  كلما  �لقر�ض  على 

ر�صيد  ي�صبح  حين  فورً�  �ل�صهرية  �لقر�ض  �أق�صاط  بقيد  �لبنك 

�ل�صهري في ح�صابه. كما يقر  �لمقتر�ض د�ئنًا عند ت�صجيل ر�تبه 

تطبيق  �صيتم  للقر�ض  �لمبكر   �لت�صديد  باأنه  في حالة  �لمقتر�ض 

�لر�صوم �لمبينة في جدول �لخدمات و�لر�صوم �لمو�صحة في موقع 

�لبنك www.hsbc.co.om وفي جميع فروع HSBC عمان .

�أن يطالب بالت�صديد �لفوري  للبنك  بالرغم من �لمادة )1( يحق  4 ـ  

SV

SV

  اآلية تغير �سعر الفائدة المتغيرة

لكي يتم تب�صيط و�صائل تعديل �لفائدة �لتي يتقا�صاها �لبنك من �لعمالء، فاإنه يختار �صعر �صهادة �لإيد�ع ذ�ت �لـ 91 يومًا. وذلك كمقيا�ض لتحديد �ل�صعر �لمتغير 

في  �أف�صل  �آخر  مقيا�صًا  وجد  و�أن  �إذ� حدث  �لمقيا�ض  هذ�  تغيير  في  بحقه  يحتفظ  �لبنك  �أن  علمًا  �لمنزلية.  و�لقرو�ض  �ل�صيار�ت  وقرو�ض  �ل�صخ�صية  للقرو�ض 

�لم�صتقبل ل�صعر �قتر��ض �لمبالغ ذ�ت �لمدى �لق�صير.

وعند مر�جعة �لمقايي�ض �لحالية فاإن �لبنك �صيقوم باإبالغك بها �أي�صًا.

�أقر باأنني فهمت فو�ئد و�أ�صر�ر �لقرو�ض ذ�ت �صعر �لفائدة �لمتغير، و�إنني هنا �أقر بمو�فقتي على قيام �لبنك باحت�صاب �صعر فائدة متغيرة.

ال�سروط و الموا�سفات



للقر�ض و�لدفع �لفوري لجميع �لفائدة �لمترتبة عليه بال�صافة �إلى 

ت�صبح  �لتي  و�لنفقات  و�لم�صاريف  و�لتكاليف  �لعمولت  جميع 

م�صتحقة على ذلك وذلك باإ�صعار �لى �لمقتر�ض ي�صري فور� في �أي 

من �لحالت �لتالية:

هذه  بموجب  م�صتحقة  دفعة  �أية  دفع  في  �لمقتر�ض  �أخفق  1/4 �إذ� 

�لعمولة  �أو  �لفائدة  �أو  �لأ�صلي  �لقر�ض  مبلغ  على  �صو�ء  �لتفاقية 

و�لتكاليف �أو غيرها �أو

�إذ� ��صتعمل �لمقتر�ض �لقر�ض لغر�ض غير ذلك �لمو�صح في طلب   2/4

�إتفاقية �لقر�ض

�إذ� توفى �لمقتر�ض ـ ل قدر �هلل ، �أو  3/4

و�ق  �صلح  �أو لعالن  �إفال�صه،  بطلب لعالن  �لمقتر�ض  تقدم  4/4  �إذ� 

من �لفال�ض �أو �إذ� �أ�صبح عر�صة لإعالن �لفال�ض �أو �أي حجز �آخر 

على موجود�ته، �أو

5/4  �إذ� �رتكب �لمقتر�ض �أية مخالفة �أخرى لأي من بنود هذه �لتفاقية، 

�أو

6/4  �إذ� حدث �أي تغيير في �لقانـون �أو �لظـروف يعتـبره �لبنـك موؤثـــــر� 

تغيير  و�لمقتر�ض  �لبنــك  ي�صتطــع  لم  و�إذ�  �لتفاقــية  هــذه  علــى 

هذه �لتفاقية لتغطية ذلك �لتغيير في �لقانون �أو �لظروف.

ي�صبح  �لمقتر�ض  �لى  �آخر  ��صعار  ودون  �لطلب  ذلك  بموجب   

و�لفائدة  �لأ�صلي  �لقر�ض  مبالغ  جميع  ذلك  في  بما  �لقر�ض 

وم�صتحقة   مطلوب  و�لنفقات  و�لم�صاريف  و�لتكاليف  و�لعمولة 

فور�  �لمبالغ  تلك  دفع  �لمقتر�ض  على  ويترتب  تلقائيا  �لدفع 

وبالكامل �لى �لبنك بال�صافة �إلى فائدة �لتق�صير �لتي تترتب على 

ذلك بموجب �لمادة )5(.

5 ـ    �إذ� �أخفق �لمقتر�ض في دفع جميع و�أية مبالغ كاملة يطلبها �لبنك 

بموجب �لمادة )4( ، عندئذ يترتب على جميع و�أية مبالغ يطلبها 

فائدة  �لمقتر�ض  �لى  �آخر  ��صعار  ودون  تلقائي  وب�صكل  �لبنك 

تق�صير  بقيمة ....................... بالمائة في �ل�صنة �أو بذلك 

�أي وقت )طبقا ل�صقف  �لبنك في  �لتي يقررها  �أو �ل�صعار  �ل�صعر 

ويبلغها  �لعماني(  �لمركزي  �لبنك  قبل  �لمحدد من  �لفائدة  �صعر 

تلك  وت�صبح   1/2 �لمادة  في  �لمو�صحة  بالطريقة  للمقتر�ض 

من  �عتبار�  �صهريا  وتحت�صب  �ل�صلي  �لدين  من  جزء�  �لفائدة 

دفع  تاريخ  ولغاية   )4( �لمادة  بموجب  بها  �لبنك  مطالبة  تاريخ 

مبلغ  كامل  �إلى  بال�صافة  مطلوبة  مبالغ  و�أية  لجميع  �لمقتر�ض 

فائدة �لتق�صير، كاملة و�صاملة وبغ�ض �لنظر عن �أية وديعة مهما 

�أودعها  �ل�صكال  من  �صكل  باأي  �لبنك  لدى  موجودة  نوعها  كان 

�لمقتر�ض �أو تم �إيد�عها نيابة عنه.

1/6  ي�صري على �لقر�ض �لمبلغ �لأق�صى �لمحدد في �لمادة )1( ويجوز 

للبنك ح�صب �ختياره منفرد� �أن يرف�ض قبول �أي طلب لل�صحب قد 

يجعل �لقر�ض يتجاوز �لمبلغ �لأق�صى دون �إ�صعار �لى �لمقتر�ض �أو 

يتم  مبلغ  �أي  فاإن  �لحالة  وفي هذه  �لطلب  يقبل ذلك  �أن  �أو  للغير 

هذه  ل�صروط  خا�صعا  �صيكون  �لأق�صى  �لحد  ويتجاوز  �صحبه 

�لتفاقية.

للمبالغ  �لأعلى  �لحد  يتجاوز  مبلغ  �أي  ب�صحب  �لمقتر�ض  يقوم  2/6  لن 

�لمحددة في �لمادة )1( )باإ�صتثناء ما يكون بموجب �لمادة 1/6( 

و�إذ� تجاوزت �لت�صهيالت �أو �أي جزء منها في �أي وقت �لحد �لأعلى 

لأي �صبب من �لأ�صباب )باإ�صتثناء ما يكون بموجب �لمادة 1/6( 

�إلى  �لز�ئد  �لمبلغ  فور�  ي�صدد  �أن  �لمقتر�ض  على  يترتب  عندها 

�إلى �لفائدة �لمترتبة على ذلك بموجب  �لبنك بالكامل بالإ�صافة 

�لمادة )5( ودون �لحاجة �إلى �أي �إ�صعار �أو طلب من �لبنك.

�صلطنة  مغادرة  في  رغب  و�إذ�  عمان  �صلطنة  في  �لمقتر�ض  يقيم  7 ـ    

عمان  فاإنه يتعهد بابالغ �لبنك قبل �صهر و�حد م�صبقا على �لأقل 

�لأخرى  �لمبالغ  وجميع  �لم�صتحقة  �لت�صهيالت  ر�صيد  ي�صدد  و�أن 

قبل  �لتفاقية  هذه  بموجب  للبنك  و�لم�صتحقة  �أدناه  �لمذكورة 

مغادرته.

1/8  يجوز تقييد �أية فائدة �أو عمولة �أو تكاليف �أو م�صاريف �أو نفقات 

�ئتمانية  ت�صهيالت  �أية  �أو  �لقر�ض  على  ت�صتحق  �أو  م�صتحقة 

للمقتر�ض �أو على �أية معاملة مهما كان نوعها تتم بناء على طلب 

ل،  �أم  �أمر مكتوب  �صكل  كانت على  �صو�ء  نيابة عنه  �أو  �لمقتر�ض 

على �أي من ح�صابات �لمقتر�ض لدى �لبنك.

و�لم�صاريف  و�لتكاليف  و�لعمولة  �لفائدة  مبالغ  جميع  2/8 ت�صبح 

و�لنفقات �لتي يتم تقييدها على �أي من ح�صابات �لمقتر�ض جزء� 

من م�صئولية �لمقتر�ض تجاه �لبنك.

لن ي�صتحق �لمقتر�ض �أية فائدة تتعلق باأية �أر�صدة د�ئنة خالل مدة    3/8

بخ�صو�ض  كتابة  لآخر  وقت  من  عليه  �لتفاق  تم  لما  �إل  �لقر�ض 

مبالغ �أو ح�صابات محددة.

من  �أي  ل�صالح  �لبنك  يقيدها  �لتي  �لبنود  من  و�أي  جميع  �إن   4/8

�لم�صتحقة  �لم�صحوبة  �لبنود  ذلك  في  بما  �لمقتر�ض  ح�صابات 

�أن  و�إلى  �لعادية  �لطرق  ح�صب  للت�صفية  تخ�صع  �لبنك  في  �لدفع 

تتم ت�صفية تلك �لبنود يحق للبنك �أن ي�صتثني قيمة �لبنود �لتي تم 

تقييدها كمبالغ د�ئنة بغر�ض �حت�صاب �لفائدة على �لقر�ض.

�لح�صابات  ك�صوفات  جميع  بدقة  يتفح�ض  باأن  �لمقتر�ض  يتعهد   1/9

�لبنكية �لتي ��صتلمها من �لبنك و�إذ� لم ي�صتلم وخالل �صهر و�حد 

من تاريخ �ر�صال ك�صوفات �لح�صاب �لبنكية �لى عنو�ن �لمقتر�ض 

كما يظهر في �صجالت �لبنك عدم �عتر��ض �لمقتر�ض على ذلك، 

يعتبر �لر�صيد �لمبين في تلك �لك�صوفات �صحيحا و�أن حقيقة عدم 

��صتالم مر��صالت من �لمقتر�ض تف�صر على �أنها تاأكيد ل�صحة تلك 

�عتر��ض  �أي  يرفع  �أن  للمقتر�ض  يجوز  ول  �لح�صابية  �لك�صوفات 

بخ�صو�ض ك�صوفات �لح�صابات �لبنكية �لمذكورة.

لأية  �لبنكية  �لح�صاب  ك�صوفات  ي�صتلم  لم  �إذ�  باأنه  �لمقتر�ض  2/9  يقر 

�لمقتر�ض  على  و�لكاملة  �لمفردة  �لم�صئولية  تقع  �لزمن  من  مدة 

للمطالبة بتلك �لك�صوفات �لح�صابية من �لبنك.

توقيعها  يتم  �لتي  �ل�صهادة  �أو  �لك�صف  باأن  ويتقبل  �لمقتر�ض  يقر    3/9

ح�صب �لأ�صول نيابة عن �لبنك تلزم �لمقتر�ض وتكون دليال قاطعا 

ملتزما  �لمقتر�ض  يكون  �لتي  �أو  م�صتحقة  مبالغ  و�أية  جميع  على 

ب�صد�دها بموجب هذه �لتفاقية، كما �أن �لمقتر�ض يتنازل وب�صكل 

محدد عن �أي حق في �لعتر��ض على �صحة �أي من تلك �لدفاتر �أو 

�لح�صابات �إل ما ورد منها في �لمادة 1/9 �أعاله.

خالل مدة ذلك �لقر�ض �أو �أي جزء منه يبقى م�صتحقًا و�إلى �أن يتم  10 ـ   

دفع جميع و�أية مبالغ م�صتحقة �إلى �لبنك كاملة من قبل �لمقتر�ض 

�إلى   217 �لمو�د  بموجب  �لح�صري  �لتجاري  �لرهن  للبنك  يكون 

من  و�أي  جميع  على   90/55 رقم  �ل�صلطاني  �لمر�صوم  من   231

�لثمينة  و�لمعادن  للتد�ول  �لقابلة  و�ل�صند�ت  �لمقتر�ض  ب�صائع 

�أي  في  �لأخرى  و�لموجود�ت  تكن(  لم  �أم  م�صكوكة  كانت  )�صو�ء 

وقت من �لأوقات يحوزها �لبنك �أو ت�صبح تحت حيازته �أو �إ�صر�فه 

مبالغ  و�أية  لجميع  �صمان  بمثابة  ذكره  �صبق  كما  �صيطرته  �أو 

وم�صئوليات قد تكون �لآن �أو ت�صبح م�صتقبال م�صتحقة �أو على ذمة 

يكون  فرع  لأي  �أو  فروعه  من  �آخر  فرع  لأي  �أو  للبنك  �لمقتر�ض 

�لمقتر�ض �أو يمكن �أن ي�صبح �لمقتر�ض م�صئول تجاه �لبنك �أو لأي 

�أو  منفردً�  كان  �صو�ء  كانت  مهما  طريقة  باأية  للبنك  �آخر  فرع 

م�صتركا مع �صخ�ض �أو من�صاأة وتحت �أي ��صم مهما كان �أو لقب �أو 

�لتي  �لرهن  �تفاقية  نماذج  بتوقيع  �لمقتر�ض  يتعهد  كما  موؤ�ص�صة 

يطلبها �لبنك في �أي وقت من �لأوقات لثبات ذلك �لرهن �لتجاري 

�لخا�ض ويتعهد بتوقيع جميع تلك �لوثائق �لأخرى و�أن يقوم بجميع 

تلك �لت�صرفات �لتي يتطلبها �لبنك لت�صجيل ذلك �لرهن �لتجاري 

�لح�صري في �ل�صجل �لتجاري في وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة طبقا 

للمادة 219 من �لمر�صوم �ل�صلطاني رقم 90/55.



11 ـ   بال�صافة �إلى ذلك ودون �لم�صا�ض باأي حق بالمقا�صة قد يكون �أو 

ي�صبح من حق �لبنك بموجب �لقانون وعلى �لرغم من ن�ض �لمادة 

346 من �لمر�صوم �ل�صلطاني رقم 90/55 يو�فق �لبنك و�لمقتر�ض 

�صر�حة على �أن جميع ح�صابات �لمقتر�ض لدى �لبنك بما في ذلك 

جميع �لح�صابات في �أي مكتب �أو فرع �آخر للبنك في �أي مكان �آخر 

ت�صكل  �أجنبية  عملة  باأية  ح�صابات  �أية  ذلك  وي�صمل  �لعالم  في 

ح�صابا مدمجا منفرد� ويكون للبنك �لحق في �لمقا�صة بين جميع 

منافع  و�أن  �لح�صابات  تلك  جميع  في  و�لد�ئنة  �لمدينة  �لأر�صدة 

�لمدمج  �لح�صاب  �لمقتر�ض بخ�صو�ض  يقدم  �أي �صمان  �أو  جميع 

�لمنفرد �أو �أي جزء منه يكون قابال لال�صتعمال وو�جب �لنفاذ من 

قبل �لبنك ل�صمان كامل �لر�صيد �لم�صتحق للبنك في �أي وقت من 

ذلك �لح�صاب �لمدمج �لمنفرد و�أي جزء منه.

قبله  عليها من  �لتدقيق  بغر�ض  للبنك  يوفر  باأن  �لمقتر�ض  يتعهد  12 ـ   

بها  يحتفظ  تجارية  دفاتر  و�أي  جميع  �لأوقات  من  وقت  �أي  وفي 

�لمقتر�ض بموجب �لمادة 28 من �لمر�صوم �ل�صلطاني رقم 90/55 

�لبنك  يعتبرها  و�لتي  ومعلومات  �أخرى  وثائق  و�أية  جميع  وكذلك 

وبناء على �ختياره وحده باأنها �صرورية بغر�ض �لرقابة على �لو�صع 

�لمالي للمقتر�ض و�صرفه للقر�ض �أو �أي جزء منه وكذلك �أن يوفر 

مقتطفات من �أي من تلك �لدفاتر �لتجارية و�لوثائق �لأخرى �لتي 

يتطلبها �لبنك في �أي وقت.

فاإن  �لتفاقية  هذه  وبتاريخ  باأنه  بهذ�  �لمقتر�ض  ويتعهد  1/13 يلتزم 

�لمقتر�ض قادر على �لوفاء باإلتز�ماته و�أنه لن يتوقف عن �صد�د �أي 

من ديونه لغر�ض �لمادة 609 من �لمر�صوم �ل�صلطاني رقم 90/55.

2/13 �إذ� تم ت�صديد �أية دفعة �لى �لبنك بموجب هذه �لتفاقية �أو بموجب 

�صروط �أي من �ل�صمانات �لمقدمة للبنك �أو تم تح�صيلها بعد ذلك 

رقم  �ل�صلطاني  �لمر�صوم  من  �لمادة 610  بموجب  �لبنك  قبل  من 

90/55 �أو غير ذلك )ولهذ� �لغر�ض يكون �لك�صف �لح�صابي �لبنكي 

تلك  فاإن  للمقتر�ض(  بالن�صبة  ونهائيا  ملزما   3/9 �لمادة  بموجب 

�لدفعة �لم�صددة �أو �لمح�صلة لن تخف�ض �أو ت�صقط �أية م�صئولية على 

�أي  �لمقتر�ض  �لمقتر�ض بموجب هذه �لتفاقية ولن ي�صكل �عطاء 

�بر�ء لذمته بخ�صو�ض جميع �أو جزء من تلك �لدفعة �لم�صددة �أو 

�لبنك  بحقوق  �ل�صكال  �صكل من  باأي  م�صا�صا  �أو  تنازل  �لمح�صلة 

�صد �لمقتر�ض بموجب هذه �لتفاقية و�أن مبلغ تلك �لدفعة �لم�صددة 

و�أية فو�ئد تدفع عليها من قبل  �إلى جميع  بال�صافة  �لمح�صلة  �أو 

 90/55 رقم  �ل�صلطاني  �لمر�صوم  من   610 للمادة  طبقا  �لبنك 

ت�صبح من م�صئولية �لمقتر�ض تجاه �لبنك بموجب هذه �لتفاقية.

وتاأدية  �لتفاقية  هذه  تنفيذ  باأن  للبنك  ويتعهد  �لمقتر�ض  ـ يلتزم   14

تحت  بكاملها  تقع  �لتفاقية  هذه  بموجب  �لمقتر�ض  �لتز�مات 

�لتز�مات  و�أنها  قانوني  ب�صكل  وجدت  و�أنها  �لمقتر�ض  �صيطرة 

�للتز�مات  من  �أي  تخالف  ل  و�أنها  �لمقتر�ض  على  قانونًا  ملزمة 

�لتعاقدية و�لقانونية �لأخرى للمقتر�ض.

فاإن  عنها  م�صتقل  وب�صكل  �أعاله  �لو�ردة  �للتز�مات  �إلى  ـ و��صافة   15

�صرط  �أو  قيد  ودون  عنه  رجعة  ل  تعهد�  يتعهد  بهذ�  �لمقتر�ض 

يقت�صر  ول  ذلك  في  )بما  �لم�صاريف  �لبنك عن جميع  بتعوي�ض 

على ر�صوم �لدعوى و�لأتعاب �لقانونية( و�لتي قد يتكبدها �لبنك 

في تنفيذ حقوقه �صد �لمقتر�ض بموجب هذه �لتفاقية.

16 ـ في حالة توقيع هذه �لتفاقية من قبل �أكثر من مقتر�ض و�حد فاإن 

بالمقتر�ض  �لخا�صة  و�لم�صئوليات  و�للتز�مات  �لتعهد�ت  جميع 

كل  على  كامل  ب�صكل  وت�صري  تطبيقها  يتم  �لتفاقية  بموجب هذه 

بكل  �لخا�صة  �لموجود�ت  جميع  وعلى  جميعا  وعليهم  مقتر�ض 

�لم�صــا�ض  ودون  �أنه  بحيــث  قدمها  �لتي  و�ل�صمانات  مقتر�ض 

بعمومــية ما �صبق ذكره يكون كل مقتر�ض م�صئول ب�صكل فردي عن 

�لدفع �لى �لبنك كامل مبلغ �لقر�ض بما في ذلك جميع و�أية مبالغ 

و�لم�صــاريف  و�لتكاليــف  و�لفــو�ئد  �لأ�صلي  بالدين  خا�صة 

و�لنفقــات �لأخرى.

1/17 لن ي�صكل �أي حذف وتاأخير من جانب �لبنك في ممار�صته لأي حــق 

�أو �صلطة �أو �متياز و�رد هنا �أي تنازل عن ذلك �لحــق �أو �ل�صلطة �أو 

�لمتياز كما لن تحــرم �أيــة ممار�صــة منفــردة �أو جزئيــة لأي حق �أو 

�صلطة �أو �متياز من ممار�صة �أي حق �أو �صلطة �أو �متياز �آخر.

تعزيزية  وتد�بير  حقوق  هي  هنا  �لو�ردة  و�لتد�بير  �لحقوق  2/17 �إن 

ولي�صت م�صتقلة عن �أية حقوق �أو تد�بير ين�ض عليها �لقانون.

18 ـ   مع مرعاة �لمادة 1/9 فاإن �أية مطالبة �أو طلب �أو ��صتدعاء �أو �أي 

هذه  بموجب  �لمقتر�ض  �إلى  �أو  �لبنك  �إلى  يعطى  �آخر  ��صعار 

ت�صليمه  تم  �إذ�  �لأ�صول  �أعطي ح�صب  يكون قد  �أن  �لتفاقية يجب 

بالبريد �لم�صجل مع �صجل يثبت �لت�صليم �أو عن طريق �لفاك�ض �أو 

ما يعادل ذلك، يتم �ر�صاله �لى ذلك �لطرف �لى عنو�نه �لمحدد 

هنا �أو يتم �بالغه ح�صب �ل�صول بموجب هذه �لمادة )18(.

19 ـ    �إر�صال وتقا�صم �لمعلومات مع طرف ثالث

1/19 يو�فق �لمقتــر�ض ب�صكــل غيــر قابــل للنقــ�ض علــى �أنه يجوز للبنك 

وفقًا لتقديره ولأي غر�ض كــان )بمــا فيــه منــع �لإحتيال و�لتدقيق 

وتوفير �لخدمات من قبل �أي طرف ثالث وتح�صيل �لديون �أو �إذ� 

دعت �ل�صرورة من قـبــــل �أيــة هيئــة حكومـيـــة مخـتـ�صــة �أو جهــاز 

متعلقـة  بيانات  �أو  معلومات  �أي  بتقديم  يقــوم  �أن  قانونــي( 

بالمقتـر�ض �أو معامالته لأي ع�صو �أو �صـريك فـي مجموعــة �صركات 

.HSBC

للبنك  يجوز  �أنه  على  للنق�ض  قابل  غير  ب�صكل  �لمقتر�ض  2/19 يو�فق 

ثالث  طرف  �أي  مع  �لباطن  من  عقود  �إبر�م  �أو  بتحويل  �لقيام 

ذلك  كان  و�صو�ء   .HSBC مجموعة  في  ع�صو  �أي  ذلك  وي�صمل 

�أو منطقة �أخرى، وذلك  �لطرف يخ�صع لإخت�صا�ض ق�صائي �آخر 

لإنجاز �أية م�صتند�ت �أو معامالت �أو م�صائل �إد�رية. و�صيظل �لبنك 

للتعوي�ض  �أ�صر�ر قابلة  �أو  �أية خ�صائر  �لمقتر�ض عن  م�صئوًل تجاه 

�أو تق�صير ذلك �لطرف �لثالث �لذي  �أو �إخالل  ناتجة عن �إهمال 

�إليه تمامًا  �أية معلومات مقدمة  �أن يحافظ على �صرية  يطلب منه 

بنف�ض م�صتوى محافظة �لبنك عليها.

3/19 يمكن للبنك �لقيام باإر�صال معلومات عن �لمقتر�صين �إلى  �لخارج 

�صو�ء في �لمملكة �لمتحدة �أو في �أي مكان �آخر.

4/19 يو�فق �لمقتر�ض على �أن يقدم معلومات كاملة عن �صاحب �لعمل 

فورً�.  منه  �لبنك  طلب  عند  وذلك  �لبنك  �إلى  لديه  يعمل  �لذي 

�لعمل  يت�صل ب�صاحب  �أن  نهائي  ب�صكل  �لبنك  �لمقتر�ض  ويفو�ض 

لإبالغه باأية بيانات تتعلق بت�صهيالت �لمقتر�ض لدى �لبنك و�لطلب 

من  و�لمطلوبة  �لمقتر�ض  تخ�ض  �لتي  �لمبالغ  جميع  تحويل  منه 

في  �لمقتر�ض  ح�صاب  �إلى  مبا�صرة  يدفعها  باأن  �لعمل  �صاحب 

يطلب  باأن  نهائي  ب�صكل  �لبنك  �لمقتر�ض  يفو�ض  كما  �لبنك. 

�لمقتر�ض  خدمة  �إنهاء  عند  �لعمل  �صاحب  من  �إ�صعارً�  وي�صتلم 

لديه.

20 ـ    تكون هذه �لتفاقية وجميع �ل�صروط �لو�ردة فيها

�أو  تاأ�صي�ض  �إعادة  �أو  دمج  �أي  عن  �لنظر  بغ�ض  للمقتر�ض  1/20 ملزمة 

تغيير في �لنظام �لأ�صا�صي �أو �لملكية �أو �إد�رة �لمقتر�ض.

�لأخرى  �لمقتر�ض  �إلتز�مات  جميع  عن  وم�صتقلة  �إلى  2/20 ��صافة 

للبنك.

3/20 قابلة للتحويل بحرية من قبل �لبنك في �أي وقت ودون �لحاجة لأية 

مو�فقة من قبل �لمقتر�ض و

�لكتابية  �لمو�فقة  بعد  �إل  �لمقتر�ض  قبل  من  للتحويل  قابلة  4/20 غير 

�لم�صبقة من قبل �لبنك.

�أو  للبنك بدون مقا�صة، دعوى م�صادة،  �لمبالغ  �لمقتر�ض  ـ   ي�صدد   21

��صطر  �إذ�  عد�  ما  نوع  �أي  من  �صرط  �أو  مبالغ  لأية  قانوني  حجز 

�لمقتر�ض بموجب �لقانون لذلك �لمتناع عن �لأد�ء فيزد�د �لمبلغ 



�لم�صتلم  �لمبلغ  ي�صبح  حتى  �لمقتر�ض  بو��صطة  �لدفع  �لم�صتحق 

لم  لو  ي�صتلمه  �أن  كان يجب  �لذي  �لمبلغ  �لبنك هو  بو��صطة  فعال 

يكن هنالك �متناع عن �لأد�ء.

22 ـ   �إن كال من �لمو�د و�لأحكام �لو�ردة في هذه �لتفاقية قابلة للف�صل 

�أكثر من هذه  �أو  �أي و�حدة  نفاذ  قابلية  �أو عدم  �صريان  و�أن عدم 

و�لتي  �لمتبقية  و�لأحكام  �لمو�د  على  يوؤثر  لن  �لحكام  �أو  �لمو�د 

�صتبقى كاملة �ل�صريان و�لأثر.

كتابة  �لبنك  يوؤكد  �أن  �إلى  �لمفعول  �صارية  �لتفاقية  هذه  ـ  �صتبقى   23

للمقتر�ض باأن جميع �لدفعات �لم�صتحقة من �لمقتر�ض �لى �لبنك 

بموجب هذه �لتفاقية قد تم دفعها بالكامل وباأن جميع �للتز�مات 

و�لم�صئوليات �لأخرى على �لمقتر�ض تجاه �لبنك بموجبها قد تمت 

تاأديتها بالكامل.

24 ـ   �صتحكم هذه �لتفاقية بموجب قو�نين �صلطنة عمان و�أن �لمقتر�ض 

هنا يمتثل �متثال ل رجعة فيه ل�صلطة �لمحاكم  في �صلطنة ُعمان 

وح�صب  �لبنك  بحق  �لم�صا�ض  دون  ذلك  في  تخلفها  جهة  �أية  �أو 

�أو �صلطة  �ختياره في رفع �لدعاوي لدى تلك �لمحاكم في �أي بلد 

�أخرى.

هذه  �صروط  جميع  قر�أت   / قر�أ  قد  باأنها   / باأنه  �لمقتر�ض  ـ يقر   25

�للتز�مات  على  تو�فق  ويو�فق/  تفهم  يفهم/  و�أنه  �لتفاقية، 

كانت  �إذ�  وعّما  بالتفاقية،  مو�صح  هو  كما  و�لحقوق،  و�لو�جبات 

مبينة باللغة �لإنجليزية و/ �أو �للغة �لعربية و�أنه / �أنها قد ��صتلم 

/ ��صتلمت ن�صخة غير موقعة من �لتفاقية.

26- �ل�صكاوي 

يتوقعه  �لذي  �لخدمة  م�صتوى  بتوفير  �لبنك  قيام  عدم  حال  في   1/26

�لمقتر�ض �أو �ذ� ما �عتقد �لمقتر�ض باأن �لبنك �رتكب خطاأ، يحق 

للمقتر�ض �أن يقوم بابالغ �لبنك  ��صتناد� �لى ذلك، ويقوم �لبنك 

مع  �لمو�صوع  ح�صم  �لى  وي�صعى  �ل�صكاوى  كافة  في  بالتحقيق 

�لمقتر�ض باأ�صرع ما يمكن ويتخذ �لبنك �لجر�ء�ت ، حيثما �أمكن، 

لمنع تكر�ر �لظروف �لتي �أدت �لى تقديم �ل�صكوى . 

�لتي يعالج  �لمقتر�ض معلومات ��صافية عن �لطريقة  �أر�د  �ذ� ما   2/26

بها �لبنك �ل�صكاوى ، ويمكن  للمقتر�ض �لت�صال بمركز �لت�صالت 

من  �لتفا�صيل  وطلب   800  7  4722 رقم  �لهاتف  على  �لبنك  في 

�لبنك حول �لجر�ء�ت �لتي يتخذها ب�صاأن �ل�صكاوى. 

جميع  بتحويل  �صيقوم  �لتقاعد،  حالة  في  باأنه  �لمقتر�ض  يقر   -27

م�صتحقاته/ م�صتحقاتها �لتقاعدية و�لر�تب �لتقاعدي  �إلى ح�صابه 

�إلتز�ماته  بجميع  �لوفاء  يتم  حتى  �ض.م.ع.ع  عمان   HSBC في 

�لم�صتحقة للبنك.

28- في حالة �لوفاة �أو �لعجز �لكلي �لد�ئم

• بعد 	 فيمـا  )ي�صمى  �لــقـــانــوني  ممثلك  �أو  ورثتك  �أو  �أنت  تـقـــوم 

)ي�صمى  عجزك  �أو  وفاتك  عن  �لبــنــك  باإ�صـعـار  »�أنت/..ك«(  بـ 

»�لحو�دث«(. بـ  بعد  فيما 

• �صركة 	 �أية  من  �لحياة  على  تاأمينية  تغطية  على  حالة ح�صولك  في 

تاأمين، فاإنه يمكنك مطالبة �صركة �لتاأمين �لمعنية بت�صوية �لقر�ض. 

�أن ير�صدك ويتعاون معك بهذ� �لخ�صو�ض ولكنه لن  ويمكن للبنك 

يكون م�صوؤوًل عن مطالبتك.

• �لبنك 	 تزويد  منك  يطلب  فاإنه  تاأمينية،  تغطية  لديك  يكن  لم   �إذ� 

�لبنك  يطلبه  ما  وح�صب  �لحادث  توؤكد  �لتي  �لم�صتند�ت  بجميع 

لي�ض  ولكن  ي�صمل،  وهذ�  �لقر�ض.  لت�صوية  وذلك  �لمطبق  و�لقانون 

مق�صورً� عليه ، �صهادة �لوفاة و �صهادة �لعجز.

•  في حالة �لعجز، يجب �أن يكون عجزك �لكلي �لد�ئم بن�صبة ٪100 	

في  �لعجز  لتحديد  معتمدة  طبية  لجنة  من  �صادرة  ب�صهادة  وذلك 

�لمنطقة �لمعنية.

• �لم�صتحق 	 �لر�صيد  على  مق�صورة  �لمقدمة  �لمطالبة  تغطية  تكون 

طبقًا لتفاقية �لقر�ض وبرنامج �لأق�صاط �لمتفق عليه. �أية مبالغ �أو 

مديونية �إ�صافية قد تن�صاأ من وقت لآخر ب�صبب عدم �إلتز�مك بدفع 

من  ��صتثناوؤها  يتم  �لحادث  ح�صول  قبل  عليها  �لمتفق  �لأق�صاط 

�لمطالبة.

• هناك مطالبات معينة يجب ��صتثناوؤها من �لتغطية �لتاأمينية ح�صب 	

�صلطنة  في  و�لقانون  �لعامة  �لتاأمين  �أعر�ف  بموجب  هو مطبق  ما 

ت�صديد  عن  م�صوؤوًل  تكون  فاإنك  �لحالت  هذه  مثل  وفي  عمان. 

�لقر�ض.
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