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HSBC Bank Middle East Limited (the “Bank”)

INSTRUCTION for TRANSFER OF
DOCUMENTARY CREDIT 

New Transfer Instruction Amendment to Existing Transfer Instruction

For Bank use only 

Original Documentary Credit to be transferred / amended

 

            

 

            

 

 
          

  
 
            

(Max 35 Chars)

Instructions - Please transfer the above mentioned Documentary
Credit as per below terms and conditions:

التاريخ:

فرع:

تـــعـــلـــيـــمـــات لـــتـــحـــويـــل 

اعـــتــمـــاد مـــســـتـــنـــدي

إىل: بنك HSBC الشرق األوسط احملدود )»البنك«(

الستخدام البنك فقط

تعليمات حتويل جديدة

االعتماد املستندي 

الذي سيتم حتويله

يتم استبدال الفواتير

العملة واملبلغ )بالكلمات(

العملة واملبلغ )بالكلمات(

نعم، دون موافقتنا املسبقة

ال، يرجى احلصول على موافقتنا

تاريخ انتهاء الصالحية

االعتماد املستندي األصلي الذي سيتم حتويله/ تعديله

رقم حساب التصدير

تعليمات خاصة )إن وجدت(:

رقم مرجع التحويل

تاريخ انتهاء الصالحية

الكمية وسعر الوحدة )حسبما هو مطبق(: 

)احلد األقصى للحروف 35 حرفًا(

سيكون للمصطلحات واملراجع، ما مل حتدد يف هذه الوثيقة، نفس املعاين احملددة يف االعتماد املستندي ذو الصلة.

طلب تعديل اعتماد حمول قائم 

جهة االتصال:

رقم الهاتف: 

رقم الفاكس/ البريد اإللكتروين:

جهة االتصال:

رقم الهاتف: 

رقم الفاكس/ البريد اإللكتروين:

تاريخ آخر شحنة

رقم االعتماد املستندي صادر عن بنك

اسم وعنوان بنك احملول إليه

املدينة

املدينة

جزئيًا

بالكامل

اسم وعنوان املستفيد األول/ احملول

اسم وعنوان املستفيد األول/ احملول إليه

الدولة

الدولة

نعم

نعم

ال

ال

¨ االعتماد املستندي/ التعديل 
مرفق طيه )يرجى تقديم األصل(

رمز البنك املبلّغ

آخر ميعاد 

للشحن

اإلبالغ عن أي تعديالت للمحول إليه:        

العملة واملبلغ )باألرقام(

العملة واملبلغ )باألرقام(

فترة التقديم )باأليام(

اإلفصاح عن اسم مقدم الطلب:

تعليمات – يرجى حتويل االعتماد املستندي املذكور أدناه حسب الشروط 

واألحكام التالية:
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  Charges (unless ticked all charges in respect of transfer must be paid by the Transferor)

(e.g. Cable, Courier, Acceptance charges et

HSBC additional Charges

c.) 

توقيع املفوض بالتوقيع وختم الشركة

التاريخ

الرسوم )ما مل يتم وضع عالمة بأنه سوف يتم دفع كافة الرسوم املتعلقة بالتحويل من قبل احملول(

رقم احلساب الذي سيتم خصم الرسوم منه:

نطلب منكم حتويل االعتماد املستندي املذكور أعاله وفقًا للتعليمات أعاله ومع مراعاة الشروط الواردة أعاله.

نوافق على أننا قد أرفقنا طيه االعتماد املستندي األصلي وأننا أبلغنا عن أية تعديالت )إن وجدت(. وسيستمر االعتماد املستندي يف اخلضوع لألعراف واملمارسات 

املوحدة لالعتمادات املستندية )نسخة 2007(، طبعة غرفة التجارة الدولية رقم 600 املعمول بها حاليًا وأية تعديالت تطرأ عليها باإلضافة إىل أحكام االعتماد 

املستندي املنصوص عليها يف قانون مرسوم التجارة رقم 7 لعام 1987.

حلساب: احملول1. رسوم البنك املصدر   احملول إليه 

احملول احملول إليه 

احملول احملول إليه 

احملول احملول إليه 

احملول احملول إليه 

احملول احملول إليه 

حلساب: 3. العمولة بدالً من التصريف 

حلساب: 5. رسوم أخرى 

حلساب: 2. عمولة حتويل االعتماد املستندي 

تدفع من 4. رسوم فائدة النقل )إن وجدت( 

حلساب: 6. رسوم بنك احملول إليه 
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