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بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

طلب اشتراك في خدمة اإلشعار 
بالرسائل القصيرة

صدر عن بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود فرع البحرين،  ص.ب. 57 المنامة، مملكة البحرين، خاضع  للتنظيم ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف 
تقليدي لقطاع  التجزئة في مملكة البحرين وخاضع  للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. CRN220301/BAH. تاريخ سريان المفعول: ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢.

Issued by HSBC Bank Middle East Limited Bahrain Branch, P.O. Box 57, Manama, Kingdom of Bahrain, licensed and regulated by the Central Bank of 
Bahrain as a Conventional Retail Bank for the purposes of this promotion and lead regulated by the Dubai Financial Services Authority. CRN220301/BAH. 
Effective date: 30 August 2022.
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