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Advising Bank (if known): ………………………...............................………………………............................... 

DC CC Y and Amount: ………………………............................... (in figures) ………………………………………………………….................................................................................................................. (in words). 

Present Expiry Date:                                                                       Place of Expiry: ………………………………………………………………... 

Please amend the DC as follows: 

Increase Decrease

The amount of the DC by …………………………………(in figures) ………………………………………………………………………………………………………………..................................................(in words), 

making a new total of ……………………............................ (in figures) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………(in words).

Other amendments ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[Max Char Allowed: 100]         

Complete all other boxes which are relevant, where amendment
needs to be carried out, other than the beneficiary name:

(Please complete all applicable fields) (Please complete all applicable fields)

يرجى اختيار واحدًا مما يليفرع

إصدار اعتماد مستندي جديد  تعديل اعتماد مستندي حايل

)الستخدام البنك فقط(

قابل للتنازل عنه

 )باألرقام(

 )باألرقام(

 )باألرقام(

5. اسم جهة االتصال:

2. التاريخ:

يرجى تعديل االعتماد املستندي كالتايل:

6. رقم حساب االستيراد

9. تاريخ انتهاء االعتماد املستندي/يف حال 

التعديل، التاريخ اجلديد النتهاء االعتماد املستندي:

رقم االعتماد املستندي

رقم الفاكس:

]احلد األقصى لعدد احلروف املسموح به: 100[

4. االعتماد املستندي 

غير قابل للتنازل 

عنه أو نقله ما مل يتم 

اختيار اخليار ادناه:

تخفيض

البنك املبلّغ )إذا كان معروفًا(:

11. تاريخ الشحن/يف حال 

التعديل ال يتجاوز:         /          /           

)يرجى تعبئة كافة احلقول املناسبة( )يرجى تعبئة كافة احلقول املناسبة( 

)بالكلمات(

)بالكلمات(

)بالكلمات(

رقم الهاتف:

تعديالت أخرى

1. مقدم الطلب )االسم والعنوان(:

زيادة

يرجى تعبئة كافة املربعات ذات الصلة، حيث ينبغي 

إجراء تعديل، غير اسم املستفيد

7. تعديل على بيانات االعتماد املستندي:

رقم االعتماد املستندي احلايل:

10. مكان انتهاء االعتماد املستندي:

يف كافة احلاالت، يرجى تعبئة املربعات 1 إىل 6

مكان انتهاء صالحية 

االعتماد املستندي: 

تاريخ انتهاء صالحية 

االعتماد املستندي احلايل:

)ألي توضيح فيما يتعلق بهذا الطلب(

8. املستفيد )االسم والعنوان(:

3. إتاحة االعتماد 

املستندي عن طريق 

التداول )افتراضيًا( 

ما مل يتم اختيار 

خيار آخر أدناه:

عملة ومبلغ االعتماد املستندي

مبلغ االعتماد املستندي بمبلغ

ما يجعل اجملموع اجلديد

مـــدة تــقــديــم الــمــســتــنــدات/فــي حال   .12

الـتــعديل، الفترة اجلديدة للتقديم:

يجب تقديم املستندات يف غضون    

يومًا )21 يوماً 
  

افتراضيًا ما مل يتم حتديد خالف 

ذلك( من بعد الشحن ولكن يف 

غضون مدة سريان مفعول االعتماد.

جهة االتصال:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

طلب احلصول على اعتماد 

مستندي غير قابل لإللغاء

بنك HSBC الشرق األوسط احملدود 

الدفع عند االطالع

دفعة مؤجلة

قبول

12.  Period for presentation of documents/
if amend new period for presentation:

 Documents should be presented 

within  (21 days by default 
unless specified otherwise) days 
after shipment but within validity of 
the credit.



Page 2 of 7

21. التأمين مغطي بواسطة:

مقدم الطلب

مقدم الطلب

مقدم الطلب

مقدم الطلب

16. حد التغيير يف املبلغ 

والكمية )إن وجد(

24. ميناء التحميل

14. إعادة الشحن

املشتري املطلق

30. التأكيد

عند االطالع، مسحوبة على البنك فاحت االعتماد لكامل قيمة فاتورة البضاعة

27. مطار الوجهة النهائية 

]مطار إعادة الشحن[ ]*[

مسموح

املستفيد

17. العملة واملبلغ )بالكلمات(

امأل اخلانات رقم 26 و  27 للشحنات اجلوية فقط

22. مكان القبول/ الشحن

31. تكون رسوم 

التأكيد على عاتق

32. تكون رسوم التصديق وفقًا للقوانين واألنظمة السارية 

يف الدولة، تكون رسوم التصديق على عاتق

33. يرجى قيد عمولة فتح االعتماد املستندي ورسوم اإلبالغ وإرسالية السويفت 

ورسوم/ هامش البريد املمتاز إن وجد على حسابنا رقم:

)يرجى تزويد التفاصيل بموجب البند 37 يف حال كان 

يتعين حتمل أي من الرسوم أعاله بواسطة املستفيد(.

19. وصف البضاعة )يرجى إدخال وصف خمتصر( )»البضاعة«(

13. شحن/تسليم جزئي

مقدم الطلب

29. يف حالة كان االعتماد املستندي 

حمدد املدة، فإن عمولة القبول يجب أن 

تكون على عاتق

15. العملة واملبلغ )باألرقام(

25. ميناء التفريغ

]ميناء إعادة الشحن[ ]*[

مسموح باستثناء الدول 

التي يفرض عليها 

عقوبات أو مقاطعة

امأل اخلانات رقم 22، 23، 24 و 25 للشحنات البحرية والبرية فقط

مطلوب

غير مطلوب

بعد ........................................... يوماً من ............................................ مسحوبة على البنك فاحت االعتماد لكامل قيمة فاتورة البضاعة

28. كافة الرسوم املصرفية خارج دولة إصدار هذا 

االعتماد املستندي تكون على حساب/ يف حالة 

االعتماد املستندي احمللي، فإن كافة الرسوم ما عدا 

رسوم اإلصدار تكون على حساب

غير مسموح

أخرى

18. الكمبياالت املطلوبة )غير متوفرة يف حالة الدفعة املؤجلة(

26. مطار املغادرة

غير مسموح

23. مكان الوجهة النهائية

20. الشروط التجارية 2010

املستفيد

املستفيد

املستفيد

املستفيد
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34. البيانات املتعلقة باملستندات األصلية املطلوبة: )يرجى االختيار/ التعبئة حسب املطلوب(

فواتير جتارية موقعة يف ............................................ )عدد النسخ املطلوبة( مع ذكر:

)أ( رقم رمز البضاعة حسب النظام املنسق ذو الصلة املطبق على كل مادة مشحونة بموجب هذا االعتماد.  

)ب( اسم وعنوان املصنّع )املصنّعين( أو املنتج )املنتجين(.  

جمموعة كاملة من 3/3 نسخ اصلية ونسختين غير قابلتين للتداول من سندات شحن بحرية/ متعددة الشروط خالية من التحفظات “على املتن” صادرة 

ألمر الشاحن وجميرة على بياض وحتمل عبارة حتصيل أجرة الشحن ¨ مدفوعة مسبقًا، وإبالغ مقدم الطلب وبنك HSBC الشرق األوسط احملدود –فرع 

قطر مع ذكر رقم االعتماد املستندي.

وثيقة شحن جوي أصلية حتمل عبارة “للمرسل/ للشاحن” موقعة بواسطة الناقل أو وكيله وحتمل عبارة ¨ حتصيل أجرة الشحن

¨ مدفوعة مسبقًا، مع إظهار رقم الرحلة ومطار املغادرة واملطار املقصد وتاريخ إرسال البضاعة، مرسلة إىل بنك HSBC الشرق األوسط احملدود –فرع 
قطر وإبالغ مقدم الطلب مع العنوان الكامل مع ذكر رقم االعتماد املستندي.

نسخة من إشعار الشحن/ اإلرسال مرسل إىل ............................................................................................ )يرجى ذكر اسم شركة تأمين( وإىل مقدم الطلب بواسطة الفاكس يف 

غضون 3 أيام عمل من بعد اإلرسال على فاكس رقم)1( ............................................................................................ )2( ............................................................................................ مع اإلشارة 

إىل وثيقة مفتوحة رقم ............................................................................................ تظهر اسم السفينة الناقلة/ رقم الرحلة/ رقم الشاحنة وتاريخ الشحن/ اإلرسال والعالمات 

وقيمة ورقم االعتماد املستندي. ويجب تقديم إرسال الفاكس ذات الصلة للتداول.

شهادة منشأ من نسختين صادرتين عن غرفة التجارة أو الصناعة يف دولة املستفيد/ الدولة املصدّرة تنص على أن البضاعة هي ذات منشأة ................................

....................................................................................... مع إظهار االسم والعنوان الكامل للمصنّع أو املنتج واملصدّر للبضاعة.

قائمة تعبئة من ........................................................................................................................................................................................................................................ )يرجى حتديد عدد النسخ املطلوبة(.

وثيقة تسليم من ............................................ نسخ موقعة حسب األصول ومؤرخة بواسطة املمثل املفوض لدى مقدم الطلب السيد/ ........................................................................

.............................................................................. الذي يجب التحقق من توقيعه بواسطة البنك املداول وتأكيد استالم البضاعة بترتيب وحالة جيدين. ويجب إرسال عينة 

من توقيع املمثل املفوض لدى مقدم الطلب الذي يشكل جزءًا ال يتجزأ من هذا االعتماد املستندي بواسطة بريد منفصل. )مالحظة: يرجى إرفاق طيه عينة 

التوقيع لتمكيننا من إرساله إىل البنك املبلّغ(.

وثيقة شحن بالسيارة أصلية تثبت أن البضاعة تم استالمها إلرسالها بواسطة الشاحنة مع إظهار رقم الشاحنة وتاريخ اإلرسال ومكان االستالم كعهدة 

ومكان التسليم وحتمل عبارة حتصيل أجرة الشحن ¨ مدفوعة مسبقًا.
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وثيقة أو شهادة تأمين بحري صادرة بشكل قابل للتداول بعملة االعتماد املستندي لكامل قيمة التكلفة والتأمين والشحن )سيف( زائد 10 

باملائة )بما يف ذلك أي فائض أو اقتطاعات امتياز( من املستودع إىل املستودع تغطي أخطار الشحن )أ( وأخطار احلرب )الشحن( وأخطار 

اإلضرابات مع املطالبات إن وجدت مستحقة الدفع يف الدولة بغض النظر عن النسبة.

وثيقة أو شهادة تأمين جوي صادرة بشكل قابل للتداول يف عملة االعتماد املستندي بكامل قيمة سي آي بيه )سيب( زائد 10 باملائة )بما 

يف ذلك أي فائض أو اقتطاعات امتياز( تغطي أخطار الشحن )اجلوي( وأخطار احلرب )الشحن اجلوي( وأخطار اإلضرابات )الشحن اجلوي( 

مع املطالبات إن وجدت مستحقة الدفع يف قطر بغض النظر عن النسبة.

وثيقة أو شهادة تأمين صادرة بشكل قابل للتداول يف عملة االعتماد املستندي بكامل قيمة سي آي بيه )سيب( زائد 10 

باملائة )بما يف ذلك أي فائض أو اقتطاعات امتياز( تغطي كافة األخطار بما يف ذلك أخطار النقل البري مع املطالبات إن 

وجدت مستحقة الدفع يف الدولة بغض النظر عن النسبة.

شهادة من شركة الشحن أو وكالئهم تنص على أن البضاعة تم شحنها على متن سفينة ذات خط منتظم:

)أ( بأنها معفية من متطلب ميثاق االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار وغير مطلوب احلصول على شهادة مطابقة لقانون إدارة   

السالمة الدولية، يف حال كانت السفينة الناقلة تخضع ملتطلب ميثاق االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار.

)ب( بأنها مغطية بموجب أخطار التصنيف.  

)ج( بأنه يسمح للسفينة بالدخول للموانئ يف الدولة وفقًا لقوانينها البحرية وأنظمة املوانئ لديها.  

35. الشروط اخلاصة التي سيتم تضمينها يف االعتماد املستندي:

يجب تصديق الفاتورة األصلية وشهادة املنشأ األصلية من قبل سفارة الدولة أو القنصلية يف بلد املستفيد أو، يف ظل غيابها، بواسطة أقرب سفارة أو 

قنصلية للدولة. ويعتبر تقديم املستندات من دون تصديق بواسطة سفارة أو قنصلية الدولة مقبوالً شريطة إظهار الفاتورة اقتطاع بما يتوافق مع األنظمة 

احلكومية احمللية بناًء على قيمة الفاتورة اإلجمالية وفقًا للجدول احلايل. )يف حال كان سيتم حتمل رسوم التصديق من قبل املستفيد(.

تعتبر وثيقة التأمين )يف حال طلبت( وشهادة املنشأ بلغات غير اللغة اإلجنليزية مقبولة فقط يف حال ترافقت مع ترجمة مقابلة حسب األصول للغة 

اإلجنليزية موقعة من قبل غرفة التجارة. وأية مستندات أخرى مقدمة بموجب االعتماد املستندي يف لغات غير اللغة اإلجنليزية ال تعتبر مقبولة.

عالمات الشحن:

)يشار إىل املستندات يف 1 إىل 12 أعاله، وأي مستندات أخرى متعلقة بالبضاعة بـ »املستندات«(

يجب أن تثبت وثيقة الشحن اسم وعنوان وكالء السفينة الناقلة يف امليناء الوجهة.

ال يجوز يف ظل أية ظروف قيام بنك مدرج يف دولة تخضع للمقاطعة أو العقوبات بمداولة مستندات وفقًا لهذا االعتماد املستندي.
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(Please attach additional sheet with details if required)

(Please attach additional sheet with details if required)

(Please attach additional sheet with details if required)

39. إقــــــــرار الــــعــــمــــيــــل:

تقرأ العبارات »نحن« و »لنا« بصيغة املفرد »أنا« و »يل« يف حال تم توقيع   -1

هذا الطلب نيابة عن شخص فرد.

تعاقدتم  الذي   HSBC جمموعة  كيان  تعني  »لكم«  و  »أنتم«  العبارات  إن   -2

معها بشأن هذا االعتماد املستندي.

الدولة تعني قطر.  -3

يف  املتبعة  واألعراف  املوحدة  األصول  إىل  املستندي  االعتماد  يخضع   -4

الدولية  التجارة  غرفة  منشور  من   )2007 )تعديل  املستندية  االعتمادات 

رقم 600 املطبق يف الوقت احلايل وأي تعديل أو تعديالت عليها باإلضافة 

الدولة  إىل أحكام االعتماد املستندي املنصوص عليها يف قوانين وأنظمة 

مل  ما  املستند،  هذا  يف  بموجبه  املذكورة  للشروط  ويكون  بها.  املعمول 

األصول  يف  عليها  املنصوص  املعاين  نفس  ذلك،  خالف  السياق  يتطلب 

بأننا  بموجبه  ونقر  املستندية.  االعتمادات  يف  املتبعة  واألعراف  املوحدة 

يف  املتبعة  واألعراف  املوحدة  األصول  أحكام  كامل  بشكل  وفهمنا  قرأنا 

اختالف  أي  نشوء  حال  يف  أنه  على  أيضًا  ونوافق  املستندية.  االعتمادات 

يف  املتبعة  واألعراف  املوحدة  واألصول  املستندي  االعتماد  أحكام  بين 

االعتمادات املستندية، فإن هذا االعتماد املستندي هو الذي يسود. وندرك 

ونقبل منطوق املواد ذات الصلة يف األصول املوحدة واألعراف املتبعة يف 

االعتمادات املستندية بخصوص إخالء املسئولية من التأثير على املستندات 

وإخالء املسئولية عند إرسال الرسائل.

)شهادات(  شهادة  أو  )وثائق(  وثيقة  على  تشتمل  ال  املستندات  كانت  إذا   -5

هذا  تاريخ  من  اعتبارًا  يومًا   15 غضون  يف  إليكم  بالتقديم  نتعهد  تأمين، 

لدى  قبلكم  من  مقبولة  تأمين  )شهادات(  شهادة  أو  )وثائق(  وثيقة  الطلب 

التكلفة  األول، بخصوص قيمة  التعويض  بنك مذكور بصفته املستفيد من 

والشحن زائد ما ال يقل عن 10 باملائة واذا تخلفنا عن ذلك فانه يحق لكم 

أن تقوموا بالتأمين على نفقتنا اخلاصة مع العلم بأنكم غير ملزمين باتخاذ 

مثل هذا اإلجراء.

وكالة  طريق  عن  املستندي  االعتماد  هذا  عن  اإلبالغ  يتعين  كان  حال  يف   -6

على  بناء  مفوضين  فإنكم  األمريكية،  املتحدة  الواليات  مراسل يف  بنك  أو 

حريتكم املطلقة يف التصرف بقبول وثائق التأمين حسب قوانين اجلمعية 

األمريكية.

أنتم مفوضين بإدخال أية إضافة )قبل إصدار االعتماد املستندي( للمستندات   -7

التي قد تعتبرونها ضرورية للتأكد من االلتزام باألنظمة احلكومية ولكنكم 

غير ملزمين باتخاذ مثل هذا اإلجراء.

39. Customer declaration:

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.

2. The words “you“ and “your“ means the HSBC Group entity 
for which you have contracted with in relation to this DC.

3. Country means Qatar.

4. This DC is subject to the (2007 Revision) Uniform Customs 
and Practice for Documentary Credits, International 
Chamber of Commerce No. 600 (“UCP“) currently applicable 
and any revision or amendments thereto as well as the 
documentary credit provisions set out in applicable Country 
laws and regulations . Terms used herein shall, unless the 
context otherwise requires, have the same meanings as 
are set out in UCP. We hereby acknowledge that we have 
fully read and understood the provisions of UCP. We further 
agree that in the event of any conflict between provisions 
of this DC and UCP, this DC shall prevail. We are aware 
and accept the implications of relevant articles of UCP 
concerning the disclaimer on effectiveness of documents 
and the disclaimer on transmission of messages.

5. If the documents called for do not include insurance policy 
(ies) or certificate (s), we undertake to produce to you within 
15 days from the date of this application an insurance policy 
(ies) or certificate (s) acceptable to you, with you named as 
first loss payee, for the cost and freight value plus at least 
10 per cent, failing which you may (without any obligation on 
you in this respect) effect insurance at our expense. 

6. If this DC is to be advised through an agency or 
correspondent bank in USA, you are authorised to accept at 
your sole discretion American Institute Clauses insurance 
policies.

7. You are authorised to make any addition (prior to the 
issuance of this DC) to the Documents which you may 
consider necessary to ensure compliance with government 
regulations but you are not obliged to do so.

تعليمات التسوية:

يـــــــــوم

يف تاريخ االستحقاق

 إرسال تفاصيل العقد، السعر:

 اسم البائع:

التاريخ:

بخصوص التسوية الفورية، عند استالم املستندات   

وفقًا للترتيب يرجى القيد على حسابنا رقم

يرجى تمويل دفع السحوبات بموجب هذا االعتماد   

املستندي عن طريق القيد إىل قرض استيراد ملدة...

36. املستندات األخرى املطلوبة )إن وجدت(

)يرجى إرفاق صفحة إضافية للتفاصيل إذا كانت مطلوبة(

37. ضم الشروط اإلضافية، يف حال وجدت، إىل االعتماد املستندي: 

)يرجى إرفاق صفحة إضافية للتفاصيل إذا كانت مطلوبة(

38. معلومات إضافية، إن وجدت، للبنك فاحت االعتماد:

)يرجى إرفاق صفحة إضافية للتفاصيل إذا كانت مطلوبة(

يرجى القيد على حسابنا رقم  
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)املوردين(  املورد  وال  املذكورين  )املستفيدين(  املستفيد  ال  بأنه  نشهد   -8

للبضاعة خاضعين ألية مقاطعة أو مدرجين يف القائمة السوداء. ونضيف 

وأننا  مقيد  أو  حمظور  غير  أعاله  املذكورة  البضاعة  استيراد  بأن  أيضًا 

نتحمل ونتعهد بالعرض عليكم ترخيص استيراد ساري املفعول يف حال 

تم طلب هذا الترخيص.

تصرف  حلرية  وفقًا  يكون  الناقل  شحن  سندات  قبول  أن  على  نوافق   -9

وكالئكم أو مراسليكم. ويف حال تم إصدار سندات الشحن بواسطة عضو 

يف خط شحن منتظم، نوافق على أن وكالئكم أو مراسليكم سيكونون أحرارًا 

يف رفض سندات الشحن ما مل تكن مرفقة بشهادة صادرة من قبل الناقل 

)الناقلين( تشهد بأنه عضو يف خط شحن منتظم.

شركات  )اسماء(  باسم  إبالغكم  كمستوردين  مسئوليتنا  من  بأنه  نقبل   -10

الشحن )إن وجدت( التي ال نرغب يف شحن البضاعة بسفنهم.

يخضع االعتماد املستندي والسحب )السحوبات( بموجبه لشروط )ما مل   -11

من  املنفذ  التسهيالت  عرض  خطاب  املستند(  هذا  يف  عنها  التعبير  يتم 

هذا  بين  تناقض  أو  اختالف  أي  نشوء  حال  ويف  إليكم.  واملمنوح  قبلنا 

االعتماد  بهذا  يعتد  فإنه  التسهيالت،  املستندي وخطاب عرض  االعتماد 

املستندي.

طلب  حال  يف  الرجوع«  دون  »من  عبارة  مع  الكمبياالت  سحب  يجوز   -12

الساحبون ذلك.

نقر بأنكم حتتفظون بحق رفض أي طلب قرض مقدم من قبلنا يف وقت   -13

تقديم املستندات بموجب االعتماد املستندي.

ملكاتبكم  توفره  قيد  أو  املستندي  االعتماد  توفر  عن  اإلبالغ  لكم  يجوز   -14

اخلاصة أو ألي مراسل من اختياركم ما مل يتم تقديم تعليمات خمالفة من 

قبلنا.

لقد اطلعنا على منطوق املادة 34 من منشور الغرفة التجارية ونقر بأنه   -15

يف احلاالت التي يصرح فيها البنك بأنه قد سدد / قبل / استوفى / تداول 

البنك  نية  حسن  افتراض  يتم  فسوف  املستندي  االعتماد  هذه  بموجب 

وصحة الدفع/ القبول/ الوفاء أو التداول ما مل يكن هناك دليل ما يخالف 

ذلك.

مطالبة  لتسديد  املؤكد  املداول/  للبنك  تفويضكم  و/أو  سماحكم  مقابل   -16

بموجب هذا االعتماد املستندي قبل استالم املستندات من جانبكم، فإننا 

البنك  مطالبة  مبلغ  كامل  من  لإللغاء  قابل  غير  بشكل  ونبرئكم  نعفيكم 

حتى  باملطالبة  الوفاء  تاريخ  من  اعتبارًا  فائدة  )زائد  املؤكد  املداول/ 

السداد بناء على املعدل احملدد من قبلكم( يف حال تم رفض هذه املطالبة 

بشكل متكرر من قبلنا أو خالف ذلك مل يتم االلتزام بالتقديم ونفوضكم 

بالقيد على حسابنا على التوايل من دون سلطة إضافية منا.

لن نقوم بالتنازل عن مصلحتنا يف االعتماد املستندي إىل أي طرف ثالث   -17

من دون احلصول على موافقة البنك اخلطية املسبقة.

طريق  عن  والبضاعة  املستندات  على  ضمانًا  ملصلحتكم  بموجبه  نمنح   -18

رهن وتنازل، ويف كل حالة إىل احلد الكامل املسموح به بموجب القانون، 

املستندي.  االعتماد  هذا  بشأن  إليكم  مستحقة  مبالغ  أي  عن  كضمان 

وبحلول ويف أي وقت بعد ذلك، ستكونون خمولين بممارسة كافة احلقوق 

والصالحيات واإلجراءات العالجية املمنوحة لكم بموجب القانون كطرف 

مضمون له بشأن البضاعة واملستندات.

نوافق، على حسابنا ونفقتنا لوحدنا، على تنفيذ أي مستندات و/أو اتخاذ   -19

أي إجراءات حسبما تطلبونه ألجل )1( منح أي فائدة ضمان ملصلحتكم 

8. We certify that neither the beneficiary (ies) named nor 
the supplier(s) of the goods are subject to any boycott or 
blacklisting. We further add that the import of the goods 
described above, is not prohibited or restricted, and that we 
hold and undertake to exhibit to you a valid import license 
where such license is required.

9. We agree that the acceptance of Carrier’s Bills of Lading is 
at the discretion of your agents or correspondents. In the 
case of Bills of Lading issued by a member of a conference 
line, we agree that your agents or correspondents shall be 
at liberty to refuse Bills of Lading unless accompanied by 
a certificate, issued by the Carrier (s) certifying that it is a 
member of a conference line.

10. We accept that it’s our responsibility as importers to advise 
you of the name (s) of shipping companies (if any) in whose 
vessels we do not wish the goods to be shipped.

11. This DC and the drawing (s) there under are to be subject to 
the terms (unless expressed herein) of the Facilities Offer 
Letter executed by us and given to you. In the event of any 
dispute or contradiction between this DC and the Facilities 
Offer Letter, this DC will prevail.

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

13. We acknowledge that the right is reserved by you to refuse 
any loan application made by us at the time of presentation 
of documents under this DC.

14. You may advise this DC or restrict it’s availability to your 
own offices or to any correspondent of your choice unless 
otherwise instructed by us.

15. We are aware of the implications of Article 34 of UCP 
and acknowledge that where a bank claims to have paid 
/ accepted (honoured) or negotiated under this DC, its 
good faith and the fact of payment / acceptance (honour) 
or negotiation thereof shall be presumed in the absence of 
evidence to the contrary.

16. In consideration of you permitting and / or authorising the 
negotiating / confirming bank to make a claim under this 
DC prior to receipt of documents by you, we irrevocably 
indemnify you for the full amount of the negotiating / 
confirming bank’s claim (plus interest from the date of the 
claim having been met until repayment at the rate specified 
by you) in the event that such a claim is subsequently 
rejected by us or is otherwise not a complying presentation 
and we authorise you to debit our account accordingly 
without further authority from us.

17. We will not assign our interest in this DC to any third party 
without your prior written consent.

18. We hereby grant in your favour security over the Documents 
and the Goods by way of pledge, charge and assignment, 
in each case to the full extent possible by law, as security 
for any amounts owing to you in connection with this DC. 
On and at any time after, you shall be entitled to exercise all 
rights, powers and remedies conferred on you by law as a 
secured party in relation to the Goods and the Documents.

19. We acknowledge that it is HSBC’s policy to comply with 
all relevant laws and regulations, including anti-terrorism, 
anti-money laundering and sanction laws and regulations 
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* by signing above, I/We confirm My/Our agreement to the terms and conditions 
under Section 39 - Customer Declaration - numbered 1 to 23 above.

FOR BANK USE ONLY

تأمين مرسل بالفاكس

توقيع مقدم الطلب مع ختم الشركة
مدير العالقات املصرفية: 

موجود
نرجو منكم إصدار اعتمادكم املستندي غير القابل لإللغاء حلسابنا 

وفقًا للتعليمات املبينة أعاله ومع مراعاة الشروط املذكورة أعاله.

موافقة اإلدارة

غير موجود

التحقق من 

التوقيع

*عند التوقيع أعاله، أؤكد )نؤكد( على موافقتي )موافقتنا( على الشروط واألحكام 

الواردة يف البند 39 – إقرار العميل –من 1 إىل 23 أعاله.

فرض  أو  على  احلفاظ  أو  إتمام  و)2(  البضاعة  و/أو  املستندات  على 

حقوقكم التعاقدية و/أو أي فائدة ضمان بشأن املستندات والبضاعة.

باتخاذ   HSBC أعضاء جمموعة  أمر  اتخاذ ويمكنكم  يمكنكم  بأنه  نقر   -20

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 

التوجيهية الدولية واحمللية وإجراءات جمموعة HSBC ذات الصلة و/

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

يف  والتحقيق  التقصي  يتضمن  وهذا  اجملموعة.  يف  عضو  بأي  عالقة 

أي دفعة أو اتصاالت أو تعليمات وإجراء االستفسارات اإلضافية حول 

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

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

االعتماد  بشأن  أخرى مرسلة  أو معلومات  تعليمات  أو  دفع  أي رسائل 

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.

لن تكونوا ولن يكون أي عضو يف جمموعة HSBC مطالبًا عن اخلسارة   -21

)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 

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

مهامه بموجب هذه الشروط واألحكام أو االلتزامات األخرى وذلك بسبب 

أي خطوات تعتبرونها، وفقًا الختياركم املطلق والوحيد، مالئمة وفقًا 

للقوانين واألنظمة املعمول بها سواء بشكل كامل أو جزئي.

أية  اتخاذ  و/أو  وثائق  أية  تنفيذ  على  وحسابنا،  نفقتنا  على  نوافق،   -22

ضمان  مصلحة  أية  منح   )1( ألجل  تطلبونه  الذي  النحو  على  إجراءات 

أو  احلفاظ  أو  إلتمام  و)2(  البضاعة  و/أو  املستندات  على  ملصلحتكم 

املستندات  بشأن  ضمان  مصلحة  أية  و/او  التعاقدية  حقوقكم  فرض 

والبضاعة.

أي  مقابل  سدادها  تم  مقدمة  دفعات  أي  عن  الطلب  عند  23- سنعوضكم 

مستندات مل يتم أخذها بشكل مالئم عند التقديم أو بشأن أي دفعة مل يتم 

سدادها أصوالً إليكم.

including, without limitation, those sanctions and directives 
issued by the European Union, the United Nations, the 
government of the United States and the US Office of 
Foreign Asset Control and the Country Central Bank or any 
other restrictive measures.

20. We acknowledge that You may take, and may instruct 
members of the HSBC Group to take, any action which 
You in its sole discretion considers appropriate to prevent 
or investigate crime or the potential breach of sanctions 
regimes or any other restrictive measures 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 ‘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.

21. 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.

22. We agree, at our sole cost and expense, to execute such 
Documentation and / or take such actions as you require to (i) 
grant any security interest in your favour over the Documents 
and / or the Goods, and (ii) to perfect, preserve or enforce 
your contractual rights and / or any security interest in respect 
of the Documents and the Goods.

23. We will reimburse you on demand for any advances made 
against any documents which have not been properly taken 
up on presentation or in respect of which payment has not 
been duly made to you.

الستخدام البنك فقط
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