مالحظة هامة

Important notice:

قبول تسوية الشيكات/أوامر الدفع الصادرة بالدوالر األمريكي عن طريق
المقاصة من قبل الشركات التابعة لمجموعة HSBC

Acceptance of US Dollar Cheques/Demand Drafts
Clearing from HSBC Group Affiliates

بعد المراجعة الدورية لمنتجاتنا وخدماتنا ،فإننا ،واعتبارا من  31يوليو
 ،2016لن نقبل تسوية أي وثائق مالية صادرة بالدوالر األمريكي إال إذا
كانت مسحوبة من الشركات التابعة لمجموعة ( HSBCمثل بنك HSBC
الواليات المتحدة األمريكية ،وبنك  HSBCهونغ كونغ).

Following a periodic review of our products and
services, with effect from 31 July 2016 we will only
accept US Dollar physical instruments which are
drawn on HSBC Group Affiliates (e.g. HSBC USA, HSBC
Hong Kong).

وتشمل هذه الوثائق المالية كلا من الشيكات وأوامر الدفع الصادرة
بالدوالر األمريكي على حد سواء.

These instruments would include both USD cheques
as well as USD demand drafts.

أما بالنسبة للوثائق المالية المسحوبة على الشركات التابعة لمجموعة
 HSBCفسيتم إرسالها للتسوية عن طريق المقاصة من خلل التحصيل
الفعلي ،والذي تستغرق تسويتها مدة  6أسابيع أو أكثر ،كما قد يتم احتساب
تكاليف إضافية على ذلك ،بما في ذلك رسوم البريد السريع والمقاصة.
يرجى العودة إلى موقع  HSBCللطلع على الرسوم المطبقة.

The instruments drawn on HSBC Group Affiliates will
be sent for clearing through physical collection, which
may take 6 or more weeks to be cleared and may
incur additional charges including courier and
clearing fees. Please refer to the HSBC website for the
applicable charges.

وبعد تاريخ  30يوليو  ،2016فإن أي من الوثائق المالية الصادرة بالدوالر
األمريكي يتم تقديمها إلينا ليست مسحوبة على أي من الشركات التابعة
لمجموعة  HSBCلن يتم قبول تسويتها عن طريق المقاصة.

After 30 July 2016, any US dollar physical instruments
not drawn on HSBC Group Affiliates presented to us
will not be accepted for clearing.

يمكن لفرع  HSBCمساعدتك في إنشاء قنوات إلكترونية بديلة بحيث
تتمكن من خللها الحصول على الدفعات اإللكترونية بالدوالر األمريكي.

Your HSBC branch can help you to establish alternate
electronic channels through which you can receive
electronic US dollar payments.

هل لديك أية استفسارات؟

?Any queries

إذا كان لديك أية أسئلة ،فيرجى االتصال بنا على الرقم 800 74 722
لعملء الخدمات المصرفية الشخصية وعلى الرقم  800 75 555لعملء
 Advanceأو  800 74 666لعملء .Premier

If you have any questions, please contact us on
800 74 722 for Personal Banking customers,
800 75 555 for Advance customers or 800 74 666 for
Premier customers.
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