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invoice date/

Application for Irrevocable 
Standby Documentary Credit

إىل: بنك HSBC الشرق األوسط احملدود 

غير مسموحة

6-العملة واملبلغ بالكلمات

3-رقم االعتماد املستندي:

¨ إقرار موقع من املستفيد يشهد بأن املبلغ املسحوب بموجب هذا االعتماد يمثل ويغطي القيمة  ب 

االفتراضية للفاتورة )الفواتير(.

رقم الفاكس/البريد اإللكتروين:

األعراف واملمارسات املوحدة 

لالعتمادات املستندية 600 

)UCP600(

1-مقدم الطلب )االسم والعنوان(:

9-املستندات املطلوبة )يرجى االختيار(:

يرجى إصدار اعتماد مستندي احتياطي غير قابل لإللغاء وفقًا للتايل:

جهة االتصال:

10-القوانين التي حتكم االعتماد املستندي االحتياطي غير القابل لإللغاء )يرجى اختيار واحدة(:

4-العملة واملبلغ باألرقام

8-السحوبات اجلزئية

11-البنك املبلّغ:

2-التاريخ:

¨ كمبياالت مستفيد مسحوبة عند االطالع على بنك HSBC الشرق األوسط احملدود، قطر. أ 

تاريخ االنتهاء على   -7

شبابيك بنك HSBC الشرق 

األوسط احملدود، قطر:

رقم الهاتف:

املمارسات الدولية لالعتمادات 

املستندية االحتياطية لعام 

)ISP98( 1998

5-املستفيد )االسم والعنوان(:

̈ أخرى ............................................................................................................................................................................................................................. د 

)يشار إىل املستندات يف )أ( إىل )ج( أعاله، وأي مستندات أخرى متعلقة بالبضاعة بـ “املستندات”(

مسموحة

12-وصف البضاعة )وصف خمتصر من دون تفاصيل دقيقة(: )“البضاعة”(

طــلب الـحـصـول عـلى اعتماد مستندي 

احــتــيـــاطــي غـــيـــر قــــابــــل لإللـــغــــاء

فـــــــــرع:

¨ إقرار موقع من املستفيد يشهد بأن املستفيد قام بشحن البضاعة املطلوبة وقام بتقديم املستندات املطلوبة للمشتري ومل يتم التسديد له عند  ج 

االطالع يف غضون ____________ يوم من تاريخ الفاتورة/ تاريخ الشحن/ تاريخ مستندات النقل.
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13-تعليمات خاصة )إن وجدت(:

14-الدفعات املسددة من قبلكم )يرجى تقديم بيانات احلسابات الذي ستقيد عليه املبالغ 

املستحقة منكم بشأن االعتماد املستندي االحتياطي غير القابل لإللغاء.

رقـــــم الــــحــــســـــاب

15   الشروط واألحكام:

بـــالــشـــروط  االلــــتـــــزام  عــــلـــى  الــــــطـــــــــلـــــــب  هــذا  تــــــــقـــــديــــــم  عـــــنـــــد  تــــــوافــــــقــــون 

واألحـــكام التالية:

“يل” يف حال تم  “أنا” و  “لنا” بصيغة املفرد  “نحن” و  15-1 تقرأ العبارات 

توقيع هذا الطلب نيابة عن شخص فرد.

الطلب  هذا  إليه  تقدمون  التي   HSBC جمموعة  يف  عضو  يعني   HSBC  2-15

بصفتكم صاحب الطلب.

15-3 الدولة تعني قطر.

الدولية  املمارسات  أحكام  وفهم  بقراءة  قمنا  بأننا  بموجبه  نقر   4-15

األعراف  وأحكام   1998 لعام  االحتياطية  املستندية  لالعتمادات 

التجارة  غرفة  طبعة  املستندية،  لالعتمادات  املوحدة  واملمارسات 

االعتمادات  أحكام  إىل  باإلضافة  كامل  بشكل   600 رقم  الدولية 

املستندية املنصوص عليها يف القانون االحتادي رقم 18 لعام 1993 

)القانون التجاري القطري(. ويكون للشروط املستخدمة يف هذا املستند، 

يف  عليها  املنصوص  املعاين  نفس  ذلك،  خالف  السياق  يتطلب  مل  ما 

 1998 لعام  االحتياطية  املستندية  لالعتمادات  الدولية  املمارسات 

غرفة  طبعة  املستندية،  لالعتمادات  املوحدة  واملمارسات  واألعراف 

التجارة الدولية رقم 600. ونوافق أيضًا بأنه يف حال نشوء أي اختالف 

واملمارسات  واألعراف  االحتياطي  املستندي  االعتماد  هذا  أحكام  بين 

املستندي  االعتماد  بهذا  يعتد  فإنه  املستندية،  لالعتمادات  املوحدة 

االحتياطي غير القابل لإللغاء.

15-5 تطلبون من HSBC إصدار )و/أو التأكد من إصدار، أو التأكيد، من قبل 

البنك اآلخر( خطاب اعتماد احتياطي، على النحو املبين أعاله، باستخدام 

الصيغة التي حددتموها أعاله أو أية نسخة معدلة أو بديلة لتلك الصيغة 

يكن  مل  حال  ويف  )الضمان(.  تعتمدونها  التي  أو  عليها،  توافقون  التي 

لدى HSBC أية عالقة مع البنك اخلاص باملستفيد الذي حددتموه، أو يف 

حال مل تقوموا بتحديد أي بنك، فتفوضون HSBC للقيام وفقًا الختياره 

 HSBC وبين  بينه  يكون  والذي  املستفيد  مكان  يف  بنك  أي  باستخدام 

عالقة. ويف حال عدم حتديدكم ألي خيار يف اجلزء 10 )القوانين التي 

تفوضون  فإنكم  أعاله،  االحتياطي(  االعتماد  خطاب  أو  الضمان  حتكم 

HSBC للقيام وفقًا الختياره بجعل الضمان خاضعًا ألحكام املمارسات 

وتوافقون   .1998 لعام  االحتياطية  املستندية  لالعتمادات  الدولية 

االعتماد  هذا  أحكام  بين  اختالف  أي  نشوء  حال  يف  أنه  على  أيضًا 

املستندي االحتياطي وأحكام املمارسات الدولية لالعتمادات املستندية 

االحتياطية لعام 1998، فإنه يعتد بهذا االعتماد املستندي االحتياطي.

15-6 هذا الطلب مدعوم ويخضع للشروط التالية الواردة يف ترتيب األولوية 

التايل: 

أوالً، التعويض املقابل الذي يغطي الضمان ما بينكم وبين HSBC؛ و

ثانيًا، الشروط الواردة يف نموذج هذا الطلب؛ و

ثالثًا، أية شروط أخرى تطبق بشكل عام على خطابات االعتماد االحتياطي 

التي نصدرها بناًء على طلبكم.

مقاطعة  ألية  خاضعين  غير  البضاعة  وموردي  املستفيدين  بأن  16-نشهد 

البضاعة  استيراد  بأن  أيضًا  ونضيف  السوداء.  القائمة  يف  مدرجين  أو 

املذكورة أعاله غير حمظور أو مقيّد وأننا نتحمل ونتعهد بالعرض عليكم 

ترخيص استيراد ساري املفعول يف حال تم طلب هذا الترخيص.

15. Terms and Conditions:

By making this request, you are agreeing to be bound by the 
following terms and conditions:

15.1. The words “we” “our” and “us” shall be read as “I” “my” 
or “me” if this application is signed by or on behalf of an 
individual.

15.2. HSBC means the member of the HSBC Group to which you, 
the Applicant, are making this request.

15.3. Country means Qatar.

15.4. We hereby acknowledge that we have fully read and 
understood the provisions of ISP98 or UCP600 as well as 
the documentary credit provisions set out in the Federal Law 
No.18 of 1993 (Qatar Commercial Code). Terms used herein 
shall, unless the context otherwise requires, have the same 
meanings as are set out in ISP98 or UCP600. We further 
agree that in the event of any conflict between provisions 
of this Irrevocable Standby Documentary Credit and either 
ISP98 or UCP600, this Irrevocable Standby Documentary 
Credit shall prevail.

15.5. You request HSBC to issue (and/or procure the issue, or 
confirmation, by another bank of) the standby letter of credit, 
as described above, using the wording you have specified 
above or any amended or replacement version of that 
wording that we agree with you, or that you authorise (the 
Guarantee). If HSBC does not have a relationship with the 
bank local to the beneficiary that you have specified, or you 
have not specified such a bank, you authorise HSBC in its 
discretion to use any bank in the beneficiary’s location with 
which HSBC does have a relationship. If you do not select 
an option in section 10 (Rules governing the guarantee or 
standby letter of credit) above, you authorise HSBC in its 
discretion to make the Guarantee subject to ISP98. Terms 
used herein shall, unless the context otherwise requires, 
have the same meanings as are set out in ISP98. We further 
agree that in the event of any conflict between provisions of 
this Standby Documentary Credit and ISP98, this Standby 
Documentary Credit shall prevail.

15.6. This request will be supported by, and subject to, the following 
terms in the following order of priority: (a) first, the Counter-
Indemnity that covers the Guarantee that is in place between 
you and HSBC; (b) secondly, the terms of this request form; 
and (c) thirdly, any other terms that apply generally to standby 
letters of credit we issue at your request.

16. We certify that neither the beneficiaries named nor the 
suppliers of the Goods are subject to boycott or blacklisting. 
We further certify that the import of the Goods is not 
prohibited or restricted and that we hold and undertake 
to exhibit to you a valid import license where such license 
required.
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طلب  حال  يف  الرجوع”  دون  “من  عبارة  مع  الكمبياالت  سحب  17-يجوز 

الساحبون ذلك.

ذات  واألنظمة  القوانين  بكافة  االلتزام   HSBC سياسة  من  بأنه  18-نقر 

غسيل  ومكافحة  اإلرهاب  مكافحة  وأنظمة  قوانين  فيها  بما  الصلة، 

العقوبات  احلصر،  ال  الذكر  سبيل  على  فيها،  بما  والعقوبات  األموال 

وحكومة  املتحدة  واألمم  األوروبي  االحتاد  عن  الصادرة  والتوجيهات 

الواليات املتحدة ومكتب مراقبة األصول األجنبية يف الواليات املتحدة 

أو أي إجراءات تقييدية أخرى.

باتخاذ   HSBC جمموعة  أعضاء  أمر  ويمكنكم  اتخاذ  يمكنكم  بأنه  19-نقر 

أي فعل تعتبرونه وفقًا الختياركم وحدكم مالئمًا ملنع أو للتحقيق يف 

جريمة أو انتهاك حمتمل ألنظمة العقوبات أو أي إجراءات تقييدية أخرى 

واإلرشادات  العقوبات  وأنظمة  واألنظمة  للقوانين  وفقًا  التصرف  أو 

HSBC ذات الصلة و/ الدولية واحمللية وإجراءات جمموعة  التوجيهية 

أو التوجيهات الصادرة عن أي جهة عامة أو تنظيمية أو صناعية لها 

عالقة بأي عضو يف اجملموعة. وهذا يتضمن التقصي والتحقيق يف أي 

دفعة أو اتصاالت أو تعليمات وإجراء االستفسارات اإلضافية حول ما 

يتضمن  وقد  عقوبات.  أنظمة  ألي  يخضع  الكيان  او  الشخص  كان  إذا 

هذا الفعل أو اإلجراء، على سبيل الذكر ال احلصر: التقصي والتحقيق يف 

أو معلومات أخرى مرسلة بشأن االعتماد  أو تعليمات  أي رسائل دفع 

املستندي؛ أو إجراء املزيد من االستفسارات حول ما إذا كان االسم الذي 

ذلك  إىل  فعالً  يشير  للعقوبات  اخلاضع  كيان  أو  شخص  إىل  يشير  قد 

الشخص أو الكيان أم ال.

20-لن تكونوا ولن يكون أي عضو يف جمموعة HSBC مطالبًا عن اخلسارة 

)سواء املباشرة أو التابعة أو خسارة األرباح أو البيانات أو املصلحة( 

أو الضرر الذي يعاين منه أي طرف والناشئ عن أي تأخير أو عجز من 

جانبكم أو من جانب أي عضو يف جمموعة HSBC يف أداء أي من مهامه 

االلتزامات األخرى وذلك بسبب أي  أو  الشروط واألحكام  بموجب هذه 

وفقًا  مالئمة  والوحيد،  املطلق  الختياركم  وفقًا  تعتبرونها،  خطوات 

للقوانين واألنظمة املعمول بها سواء بشكل كامل أو جزئي.

لالختصاص  لإللغاء  قابل  غير  بشكل  بموجبه  أدناه  املوقّع  21-يخضع 

القضائي احلصري يف الدولة.

22-يخضع هذا الطلب ويفسر من كافة النواحي والوجوه للقوانين املعمول 

بها يف الدولة.

17. Drafts may be drawn claused “without recourse” if the 
drawers so require.

18. We acknowledge that it is HSBC’s policy to comply with 
all relevant laws and regulations, including antiterrorism 
anti-money laundering and sanction laws and regulations 
including, without limitation, those sanctions issued by the 
European Union, the United Nations, the government of the 
United States and the US Office of Foreign Asset Control or 
any other respective measure.

19. We acknowledge that the Bank may take, and may instruct 
members of the HSBC Group to take, any action which the 
Bank in its sole discretion considers appropriate to prevent or 
investigate crime or the potential breach of sanctions regimes 
or to act in accordance with relevant laws, regulations, 
sanctions regimes, international and national guidance, 
relevant HSBC Group procedures and/or the direction of any 
public, regulatory or industry body relevant to any member 
of the Group. This includes the interception and investigation 
of any payment, Communication or Instruction, and the 
making of further enquiries as to whether a person or entity 
is subject to any sanctions regime. Such action may include 
but is not limited to: the interception and investigation of any 
payment messages, instructions or other information sent 
in relation to the ‘Standby Documentary Credit’; or making 
further enquiries as to whether a name which might refer to 
a sanctioned person or entity actually refers to that person or 
entity.

20. Neither You nor any member of the HSBC Group will be 
liable for loss (whether direct, consequential or loss of profit, 
data or interest) or damage suffered by any party arising out 
of any delay or failure by You or any member of the HSBC 
Group in performing any of its duties under these terms and 
conditions or other obligations caused in whole or in part 
by any steps which You in Your sole and absolute discretion, 
considers appropriate under applicable laws and regulations.

21. The undersigned hereby irrevocably submits to the non-
exclusive jurisdiction of the Country.

22. This Application shall be governed by and construed in all 
respects in accordance with the laws of the Country.

  

  
 

FOR BANK USE ONLY

27. I/We confirm My/Our 
agreementto the terms and 
conditions contained in this 
application.     

     S.V 

23-قيد كافة الرسوم 

البنكية األخرى إىل:

25-يف حالة احلاجة، 

يرجى االتصال على:

قيد كافة رسومكم إىل:

26-تعويض مرسل بالفاكس

حسابكم

حسابكم

رقم هاتف: موجود

حساب املستفيد

حساب املستفيد

27-أؤكد )نؤكد( على موافقتي 

)موافقتنا( على الشروط واألحكام 

الواردة يف هذا الطلب.

غير موجود

28-تعويض االعتماد املستندي 

االحتياطي مقدم:

29-موافقة اإلدارة

مطلوب

نعم

الستخدام البنك فقط

غير مطلوب

ال

24-التأكيد:

سيتم حتمل رسوم التأكيد من قبل:

املستفيد مقدم الطلب
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