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بـنـك HSBC الـ�سـرق الأو�سـط الـمحـدود 

© بـنـك HSBC الـ�شـرق الأو�شـط الـمحـدود 2015 جـميع الـحقوق حمفوظة. بنك HSBC ال�رشق الأو�شط املحدود. �شارع يافا، 
�ص.ب. 2067، رام اهلل. يخ�شع للوائح مفو�شية اخلدمات املالية يف جري�شي ولوائح  �شلطة النقد الفل�شطينية كبنك اأجنبي 

ميار�ص اأعماله امل�رشفية يف الأرا�شي الفل�شطينية.

Repatriation of Funds: Acknowledgement Form اإعــــادة اأمــوال: نـمـوذج اإقـرار

I have previously received communication advising me that 
HSBC Bank Middle East Limited has ceased offering banking 
services in Ramallah, and that I am to make alternate banking 
arrangements, thereof.

 لقد �شبق واأن تلقيت ر�شالًة تفيد باأن بنك HSBC ال�رشق الأو�شط املحدود قد توقف 
اتخاذ ترتيبات  عن تقدمي اخلدمات امل�رشفية يف رام اهلل، وباأنه ينبغي علي 

م�رشفية بديلة اأخرى.

I hereby acknowledge and agree that HSBC will repatriate 
any remaining funds to me, subject to my providing suitable 
proof of identification in respect of the relevant account to 
the Palestine Monetary Authority (PMA) for certification, and 
satisfactory completion of subsequent checks by HSBC.

اأموال متبقية يل، مع مراعاة  اأية  باإعادة   HSBC واأوافق مبوجبه على قيام  اأقر 
التي يثبت  (PMA) بامل�شتندات املنا�شبة  الفل�شطينية  النقد  قيامي بتزويد �شلطة 
�شحتها  من  للتحقق  وذلك  ال�شلة  ذي  باحل�شاب  يتعلق  فيما  ال�شخ�شية  هويتي 

وقيام HSBC با�شتكمال الإجراءات وال�شوابط الالحقة بال�شكل املنا�شب.

I hereby confirm that the documents submitted are genuine 
and complete, and agree that, upon receipt of my funds, 
HSBC will bear no further responsibility or liability to me/the 
company I represent in connection with the account(s).

وكـامـلـة،  �شـحيـحـة  الـمـقدمـة  والـمـ�شـتـنـدات  الـوثـائـق  بـاأن  بـمـوجـبـه  اأوؤكـد  كما 
واأوافـق عــلى اأنه، مبجرد ا�شتالمي لأموايل،  فاإن بنك HSBC لن يتحمل اأية م�شوؤولية 
باحل�شاب  يتعلق  فيما  اأمثلها  التي  ال�رشكة  جتاه  اأو  جتاهي  �شواًء  التزام  اأو  اأخرى 

)احل�شابات( ذات ال�شلة.

I agree to indemnify HSBC against any actions, proceedings, 
claims and/or demands that may be brought by any third 
parties in the future in relation to the account(s).

كما اأوافق على تعوي�ص HSBC مقابل اأية ت�رشفات اأو اإجراءات اأو مطالبات و/اأو 
طلبات قد يتم تقدميها من قبل اأي طرف اآخر م�شتقباًل ب�شاأن احل�شاب )احل�شابات( 

ذات ال�شلة.

HSBC Account Number:  :رقم احل�شاب
Account Name:  :ا�شم احل�شاب
Signatory Name:  :ا�شم املفو�ص بالتوقيع
Signature:  :التوقيع
Date:  :التاريخ
Contact Number:  :رقم الت�شال
Email:  :الربيد الإلكرتوين
Transfer information تعليمات حتويل الر�سدة
Beneficiary Name:  ا�شم امل�شتفيد:
Beneficiary Account Number/IBAN: رقم ح�شاب امل�شتفيد/الرقم الدويل:
Beneficiary Address: عنوان امل�شتفيد :

Beneficiary Bank Name: ا�شم البنك امل�شتفيد:
Beneficiary Bank Address: عنوان البنك امل�شتفيد:
Beneficiary Bank Code 
(SWIFT, SORT):

�شويفت /ال�شورت كود/:

Please send this form, complete with your PMA certified 
documents to:

قبل  من  املوثقة  م�شتنداتك  اإلى  بالإ�شافة  كاملة  ال�شتمارة،  هذه  اإر�شال  يرجى 
�شلطة النقد الفل�شطينية اإلى:

HSBC Bank Middle East Limited Emaar Square Building 5
c/o RBWM Business Performance PO BOX 502601
Dubai, UAE

بنك HSBC ال�رشق الأو�شط املحدود اإعمار �شكوير، املبنى رقم 5
ع/ط ق�سم اأداء اأعمال اخلدمات امل�رصفية للأفراد واإدارة الرثوات

�ص.ب. 502601 دبـي، الإمارات العربية املتحدة

FOR PMA USE ONLY:  ل�ستخدام �سلطة النقد الفل�سطينية فقط:
Document (Please tick one of the below): 
(Sighted and printed, with PMA official stamp certifying 
copy)

امل�ستندات: )يرجى حتديد ما ينطبق(
)مت الطالع عليها وطباعتها، مع ختم امل�شادقة الر�شمي ل�شلطة النقد 

الفل�شطينية( 
 Original Passport  جواز ال�شفر الأ�شلي
 Palestinian ID card  بطاقة الهوية ال�شخ�شية الفل�شطينية     

Staff Name and Signature: ا�شم توقيع املوظف:
.Note:  This form is considered null and void after two months from the date stampedمالحظة :  يعترب النموذج لغي بعد مرور �شهرين من تاريخ ختمه.


