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HSBC Bank Middle East Limited (“HSBC”)

Application for Import Loan

 

Date: D D / MM / Y Y Y Y

(in words)

Please grant us Import Loan ............................ ........................................ ......................................... …………………

(Amount and Currency) to be availed for……………………………… ………………………………days.

Please credit Account No:                                                     
      with proceeds.

Please debit Account No:                                                      
     towards the settlement of the loan.

   -       -    

   -       -    

(in words)

(in words)

as per above details for 

التاريخ: 

فرع:

جهة االتصال: 

رقم الهاتف:

البريد اإللكتروين:

اسم العميل:

)PNP( - قرض استيراد )CIL( - قرض استيراد

قبل الشحن

فاتورة/ فاتورة أولية فاتورة/ ووثيقة شحن أو وثيقة شحن جوي 

أو إشعار تسليم شحنة بالشاحنة

املستندات املطلوبة:  املستندات املطلوبة: 

بعد الشحن

تأمين

)باألرقام(العملة واملبلغ

بعد الشحن شحن

طلب احلصول على قرض استيراد

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

عملة ومبلغ القرض:

:)PNP( رقم مرجع القرض قبل الشحن احلايل

املستندات املطلوبة )األصل أو نسخة مقبولة(:

إذا مل يتم سداد الدفعة: فاتورة )فواتير( الضريبة/ الشحن/ التأمين أو إشعار مدين. )يرجى األمر إىل أين يجب سداد الدفعة أدناه( أ. 

إذا تم سداد الدفعة: دليل إيصاالت استالم الدفعات )يجب أال يكون تاريخ إيصاالت االستالم بعد 30 يومًا من تاريخ هذا الطلب(. ب. 

يجب تقديم نسخًا من الفاتورة )الفواتير( التجارية ومستند النقل الذي يثبت الشحن مع هذا الطلب.

إجمايل مبلغ قرض االستيراد املطلوب: 

يرجى منحنا قرض استيراد 

وفقًا للبيانات أعاله

)املبلغ والعملة( لالستفادة منه ملدة

يرجى القيد إىل احلساب رقم 

مع العوائد

يرجى القيد على احلساب رقم

لتسوية مبلغ القرض

تمويل: الضريبة/ الشحن/ التأمين )فوق قيمة الفاتورة املمولة، وفقًا ملصطلحات غرفة التجارة الدولية املتفق عليها مع البائع أعاله(

أخرى

الشروط التجارية

إذا تم احلصول على قرض قبل الشحن، تكون املستندات التالية 

مطلوبة يف حال التقديم: فاتورة/ ووثيقة شحن أو وثيقة شحن 

جوي أو إشعار تسليم شحنة بالشاحنة

)باألرقام(

)باألرقام(

يومًا

 )بالكلمات(

 )بالكلمات(

 )بالكلمات(
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Or The Beneficiary as per detail below:

نوافق بموجبه على ما يلي:

غير  االستيراد  قرض  مبلغ  بكامل  إليكم  بمديونيتنا  بموجبه  نقر   .1

االستيراد  قرض  أن  على  ونؤكد  الفائدة  إىل  باإلضافة  املشروط 

غير املشروط سيبقى، حلين سداده، بمثابة مسؤولية مستمرة علينا. 

يف  ذلك  بخالف  شيء  أي  عن  النظر  بغض  أنه  على  أيضًا  ونؤكد 

خاضعًا  سيبقى  املشروط  غير  االستيراد  قرض  فإن  الطلب،  هذا 

حلقكم األساسي يف السداد عند الطلب و/أو لشروط خطاب عرض 

على  وينطبق  قبلنا  قبلي/  من  عليه  التوقيع  تم  الذي  التسهيالت 

قرض االستيراد غير املشروط.

أنه يف حال تخليص املستندات مقابل أي دفعة مقدمة أو تسهيل   .2

الصلة  ذات  والبضاعة  املستندات  هذه  ستكون  فعندئذ  ائتماين، 

خاضعة ألي اتفاقية إيصال أمانة شامل سارية املفعول بين احلين 

واآلخر وللشروط يف الفقرة 14 أدناه.

نوافق، بالنسبة ألي اختصاص قضائي لدى احملاكم التي ستقوم   .3

األمانة  إليصال  املفعول  سريان  بمنح  أو  باالعتراف  تقوم  لن  أو 

تفسر  لن  بنا  بأن عالقتكم  الطلب،  هذا  بموجب  إنشائه  املعبّر عن 

على أنها عالقة بين موكل ووكيل ولكن، إىل احلد املسموح به حسب 

قوانين هذه االختصاص القضائي، سيكون لكافة األحكام األخرى 

كامل  فيه(  الواردة  التعاقدية  األحكام  )وخصوصًا  الطلب  هذا  يف 

سريان املفعول والنفاذ بيننا.

We hereby agree as follows:

1. We hereby acknowledge our indebtedness to you for the 
full amount of the Clean Import Loan plus Interest and 
confirm that the Clean Import Loan, until repaid, will remain 
as a continuing liability on our part. We further confirm that 
notwithstanding anything to the contrary stated herein, the 
Clean Import Loan remains subject to your overriding right 
to repayment on demand and / or the terms of the Facilities 
Offer Letter already signed by me / us and is applicable to 
the Clean Import Loan.

2. That where the Documents are released against any advance 
or credit facility then those Documents and the relevant 
goods shall be subject to any Omnibus Trust Receipt 
Agreement in force from time to time and the terms in 
paragraph 14 below.

3. We agree that, in relation to any jurisdiction the courts of 
which would or would not recognise or give effect to the trust 
expressed to be created by this application, the relationship 
of you to us shall be construed as one of principal and agent 
respectively but, to the extent permissible under the laws 
of such jurisdiction, all other provisions of this application (in 
particular the contractual provisions contained herein) shall 
have full force and effect between us.

أو حساب املستفيد وفقًا للبيانات أدناه

بيانات املستفيد

االسم والعنوان:رقم احلساب:

احلساب لدى البنك:

بيانات الدفع:

املدينة: الدولة:

رمز )SWIFT( البنك:

رسوم )SWIFT( تيليكس

القيد على حسابنا رقم:

رسوم التصديق:

¨ حتصيل من حسابنا رقم:

سعر الصرف املتفق عليه مع الصندوق:

يف حال اختيار اخليار ال، فإنكم توافقون على أن أي حتويل لعمالت أجنبية سيكون بناًء على سعر الصرف السائد لدينا والذي يعتبر سعر صرف متغير مع 

مراعاة حدوث تغييرات دائمة خالل اليوم تبعًا للتحركات يف أسواق صرف العمالت.

اسم البائع:

عقد آجل:

¨ نعم، عقد رقم: 

الالتاريخ:

ال

¨ نعم، السعر:

¨ لقد دفعناها بأنفسنا، مرفق طيه نسخة من التصديق

االقتطاع من العوائد

رقم احلساب املصريف الدويل:
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نتعهد بدفع كافة الرسوم اجلمركية أو الرسوم األخرى املطبقة وأنكم   .4

لن تكونوا مطالبين عن هذه الرسوم.

قطر،  يف  االستهالك  ألغراض  املستوردة  البضاعة  كانت  حال  يف   .5

إذا مل تكن هذه  البضاعة  التصديق قبل تخليص  فنتعهد بدفع رسوم 

املستندات مصدقة حسب القوانين القطرية.

باملعامالت  ومدعمة  حمفوظة  املقدمة  املستندات  كافة  بأن  نؤكد   .6

على  للحصول  نسعى  لن  و/او  نحصل  مل  وأننا  األصلية.  التجارية 

تمويل أي بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى للمستندات املقدمة مع هذا 

الطلب.

عن  الصلة  ذات  والبضاعة  املستندات  على  ضمانًا  بموجبه  نمنحكم   .7

بموجب  املمكن  الكامل  احلد  إىل  حالة  كل  ويف  وتنازل،  رهن  طريق 

القانون، كضمان ألي مبالغ مستحقة إليكم بشأن هذا الطلب. وبحلول 

احلقوق  كافة  بممارسة  خمولين  ستكونون  ذلك،  بعد  وقت  أي  ويف 

القانون  بموجب  لكم  املمنوحة  العالجية  واإلجراءات  والصالحيات 

كطرف مضمون بشأن املستندات والبضاعة ذات الصلة.

أي مستندات مل  مقابل  مقدمة  دفعات  أي  عن  الطلب  عند  سنعوضكم   .8

يتم أخذها بشكل مالئم عند التقديم أو التي مل يتم ألجلها سداد الدفعة 

إليكم حسب األصول.

إن الكلمات “نحن” و “لنا” و “اخلاص بنا” تقرأ بمثابة “أنا” أو “يل”   .9

أو بالنيابة عن  الطلب من قبل  “اخلاص بي” يف حال توقيع هذا  أو 

شخص أو فرد.

إذا كان أو أصبح، يف أي وقت، أي حكم يف هذا الطلب غير قانوين أو   .10

غير ساري املفعول أو غير قابل للتطبيق يف أي جانب حسب القانون 

أو  مفعول  سريان  أو  قانونية  تتأثر  فلن  قضائي،  اختصاص  أي  يف 

قابلية تطبيق بقية أحكام هذا الطلب بذلك بأي شكل من األشكال.

ذات  واألنظمة  القوانين  بكافة  االلتزام   HSBC بأنه من سياسة  نقر   .11

غسيل  ومكافحة  اإلرهاب  مكافحة  وأنظمة  قوانين  فيها  بما  الصلة، 

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

والتوجيهات الصادرة عن االحتاد األوروبي واألمم املتحدة وحكومة 

الواليات  يف  األجنبية  األصول  مراقبة  ومكتب  املتحدة  الواليات 

املتحدة أو أي إجراءات تقييدية أخرى.

 HSBC جمموعة  أعضاء  أمر  ويمكنه  اتخاذ  للبنك  يمكن  بأنه  نقر   .12

وفقًا الختياره وحده مالئمًا  البنك  يعتبره  إجراء  أو  فعل  أي  باتخاذ 

ملنع أو للتحقيق يف جريمة أو انتهاك حمتمل ألنظمة العقوبات أو أي 

وأنظمة  واألنظمة  للقوانين  وفقًا  التصرف  أو  أخرى  تقييدية  إجراءات 

العقوبات واإلرشادات التوجيهية الدولية واحمللية وإجراءات جمموعة 

HSBC ذات الصلة و/أو التوجيهات الصادرة عن أي جهة عامة أو 
تنظيمية أو صناعية لها عالقة بأي عضو يف اجملموعة. وهذا يتضمن 

وإجراء  تعليمات  أو  اتصاالت  أو  دفعة  أي  يف  والتحقيق  التقصي 

الكيان يخضع  او  الشخص  إذا كان  ما  اإلضافية حول  االستفسارات 

سبيل  على  اإلجراء،  أو  الفعل  هذا  يتضمن  وقد  عقوبات.  أنظمة  ألي 

تعليمات  أو  دفع  رسائل  أي  يف  والتحقيق  التقصي  احلصر:  ال  الذكر 

أو  املشروط؛  غير  االستيراد  قرض  بشأن  مرسلة  أخرى  معلومات  أو 

الذي قد يشير  إذا كان االسم  إجراء املزيد من االستفسارات حول ما 

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

الكيان أم ال.

لن يكون البنك وال أي عضو يف جمموعة HSBC مطالبًا عن اخلسارة   .13

)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 

4. We undertake to pay all custom duties or other charges 
applicable and you shall not be liable to such charges.

5. In case the goods imported are for consumption in Qatar, 
we undertake to pay the legalization fees before clearing 
goods if such documents are not legalized as per per Qatar 
law.

6. We confirm that all submitted Documents are backed by 
genuine trade transactions. We have not obtained and/or will 
not seek finance from any other bank or financial institution 
for the Documents submitted with this application.

7. We hereby grant in your favour security over the Documents 
and the relevant 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 application. On and at any time after, you shall 
be entitled to exercise all rights, powers and remedies 
conferred on it by law as a secured party in relation to the 
Documents and the relevant goods.

8. 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.

10. If, at any time, any provision of this application is or becomes 
illegal, invalid or unenforceable in any respect under 
the law of any jurisdiction, neither the legality, validity or 
enforceability of the remaining provisions of this application 
shall in any way be affected or impaired thereby.

11. 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 
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 restrictive measures.

12. 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 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 ‘Clean Import Loan’; 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.

13. Neither the Bank 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 the Bank or any member 
of the HSBC Group in performing any of its duties under 
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جانب البنك أو أي عضو يف جمموعة HSBC يف أداء أي من مهامه 

بموجب هذه الشروط واألحكام أو االلتزامات األخرى وذلك بسبب أي 

خطوات يعتبرها البنك، وفقًا الختياره املطلق والوحيد، مالئمة وفقًا 

للقوانين واألنظمة املعمول بها سواء بشكل كامل أو جزئي.

الشروط املتعلقة بإيصال األمانة  .14

بموجبه  ونتفرغ  واملستفيد،  القانوين  املالك  بصفتنا  نتنازل،   1-14

لصاحلكم عن كامل حقوقنا وملكيتنا ومصلحتنا يف وإىل املستند 

جزئيًا(  أو  )بالكامل  مشروطة  تسوية  يف  الصلة  ذات  والبضاعة 

لكافة املبلغ األساسي والفائدة )بما فيها الفائدة املركبة( والرسوم 

التي قد تصبح مستحقة يف أي  أو  التي تستحق  واألموال األخرى 

وقت أو التي تستحق من قبلنا إليكم بشأن أو بخصوص أي تسهيل 

)بما يف ذلك أي شيء منصوص عليه يف خطاب عرض التسهيالت( 

تمويل  و/أو  ذلك(  خالف  )أو  إلصدار  إلينا  بتوفيرها  قمتم  التي 

املستندات أو البضاعة ذات الصلة.

14-2 نقر بأننا استلمنا املستندات وسنحتفظ بها ونتعامل معها وأيضًا 

مع البضاعة ذات الصلة وكافة وأي عوائد من عملية بيعها كمؤتمن 

لكم وبشأن أي عملية بيع أو تصرف باملستندات أو البضاعة ذات 

الصلة كوكيل بالنيابة عنكم.

14-3 سنحتفظ باملستندات وسنتعامل معها فقط لألغراض التالية وبناًء 

على الشروط التالية:

سنطلب املستندات للحصول والستالم البضاعة ذات الصلة بالنيابة  أ 

عنكم.

ستكون أي عملية بيع للبضاعة ذات الصلة بالنيابة عنكم فقط. ب 

نقر بشكل صريح بأن البضاعة ذات الصلة ستبقى خاضعة للتنازل  ت 

حلين  أعاله   1.14 الفقرة  بموجب  ملصلحتكم  ضمان  طريق  عن 

بيعها ونتعهد بالتصرف كوكيل لكم لبيع البضاعة ولقبض والدفع 

لكم عوائد عملية البيع )“عوائد البيع”( )دون مقاصة أو أي اقتطاع 

حسب  منها،  جزء  أي  استالم  عند  وفورًا  وخصوصًا  كان(  مهما 

احلالة.

أو  الصلة  بالبضاعة ذات  التصرف  أو خالف ذلك  بيع  تعهد بعدم  ث 

أي جزء منها على احلساب أو لقاء أي تعويض غير مايل أو بقيمة 

أقل من قيمة السوق الكاملة دون احلصول على موافقتكم اخلطية 

املسبقة.

بشأن  أو،  عنكم  بالنيابة  الصلة  ذات  البضاعة  بيع  قبل  سنقوم  ج 

عنكم  بالنيابة  مالئم  بشكل  بالتخزين  بيعها،  يتم  مل  بضاعة  أي 

البضاعة  كامل  توجيهاتكم،  حسب  ذلك  خالف  أو  وباسمكم، 

وسنحتفظ بها كوكيل لكم وسنبلغكم بمكانها يف جميع األوقات.

سنؤمن على البضاعة ذات الصلة بالنيابة عنكم ضد كافة األخطار  ح 

وسنبقي  تطلبونها،  قد  التي  الشروط  على  بناًء  للتأمين،  القابلة 

على وثائق التأمين بالنيابة عنكم ويف حال وقوع أي خسارة أو 

ضرر مهما كان، سندفع لكم على الفور كافة املبالغ املقبوضة من 

هذه  سداد  حلين  و،  التأمين”(  )“عوائد  غيرها  أو  التأمين  شركات 

املبالغ، سنبقي عليها كمؤتمن ووكيل لكم.

نقر بأنه لن يكون لديكم أي مطالبة أو مسؤولية جتاهنا أو جتاه  خ 

أي طرف آخر بشأن صحة أو سريان مفعول او كفاية املستندات أو 

بشأن وجود أو كمية أو جودة أو حالة أو قيمة أو تسليم البضاعة 

ذات الصلة أو خالف ذلك.

these terms and conditions or other obligations caused in 
whole or in part by any steps which the Bank, in its sole and 
absolute discretion, considers appropriate under applicable 
laws and regulations.

14. Terms relating to Trust Receipt

14.1. We, as legal and beneficial owner, hereby assign and 
transfer to you all our rights, title and interest in and to the 
Documents and the relevant goods in conditional settlement 
(in whole or in part) of all principal, interest (including 
compound interest), fees and other moneys which are 
owing or which may at any time become due or owing by 
us to you in respect of or in connection with any facility 
(including any provided under the Facilities Offer Letter) that 
you have made available to us for the issue (or otherwise) 
and/or financing of the Documents or the relevant goods.

14.2. We acknowledge that we have received the Documents 
and will hold and deal with the same, and also the relevant 
goods, and all and any proceeds of sale thereof, as trustee 
for you and in respect of any sale or disposal of the 
Documents or relevant goods, and as agent on your behalf.

14.3. We will hold the Documents and will only deal with the 
same for the following purposes and on the following terms:

a We will require the Documents in order to obtain and take 
delivery of the relevant goods on your behalf.

b Any sale of the relevant goods shall be on your behalf only.

c We expressly acknowledge that the relevant goods remain 
subject to the assignment by way of security in your 
favour pursuant to paragraph 14.1 above until sale and we 
undertaking to act as your agent for the sale of the goods 
and to receive and to pay to you the proceeds of such sale 
(the “Sale Proceeds”) (without set-off or any deduction 
whatsoever) specifically and immediately upon receipt 
thereof of each portion thereof, as the case may be.

d We undertake not to sell or otherwise dispose of the 
relevant goods or any part thereof on credit or for any

e non-monetary consideration or for less than the full market 
value without obtaining your prior written consent.

f Prior to the sale of the relevant goods on your behalf or, in 
respect to any goods not sold, we will properly store and 
warehouse on your behalf and in your name, or otherwise 
as directed by you, all such goods and will hold the same as 
your agent and advise you, at all times, of their location.

g We will insure the relevant goods on your behalf against all 
insurable risks, on such terms as you may request, and will 
hold the policies of insurance on your behalf and in the case 
of loss or damage howsoever caused, we will immediately 
pay over to you all moneys received from the insurers or 
otherwise (the “Insurance Proceeds”) and, until such 
payment, will hold the same as trustee and as agent for you

h We acknowledge that you shall have no liability or 
responsibility to us or to any other third party for the 
correctness, validity or sufficiency of the Documents or for 
the existence, quantity, quality, condition, value or delivery, 
or otherwise, of the relevant goods.
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أو  الصلة  ذات  للبضاعة  أخرى  أو تصرف  بيع  بأي عملية  سنقوم  د 

)مشترين(  مشتري  إىل  قبلكم(  من  ذلك  طلب  حال  )يف  منها  جزء 

لسنا مدينين له )لهم( )سواًء بشكل فعلي أو حمتمل( أو تكون لدينا 

أي مطالبة كانت جتاهه )جتاههم(.

سنبلغكم على الفور بأي تغيير أو تدهور يف حالة جودة البضاعة  ذ 

ذات الصلة أو خالف ذلك وسنبقي عليها وعلى املستندات خالية 

من أي رهن أو عبء مايل أو شاغل آخر مهما كان.

نتعهد بناًء على طلبكم بالسماح ملوظفكم املفوض بالوصول إىل  ر 

مقارنا ومبانينا إلجراء معاينة عينية للبضاعة ذات الصلة.

وقت  أي  يف  طلبكم  على  بناًء  الفور  على  إليكم  باإلعادة  نتعهد  ز 

)بغض النظر عما إذا كان الغرض الوارد هنا قد تم حتقيقه أم ال 

ودون اإلخالل بالتزامات الدفع لدينا جتاهكم( املستندات و/أو أي 

كامل  بشكل  وبااللتزام  ذلك  عن  بدالً  استلمناها  أخرى  مستندات 

وفوري بأي تعليمات قد تعطونها لنا حول طريقة التعامل مع أي 

من البضاعة ذات الصلة أو بشأن إزالتها أو تخزينها أو التصرف 

أو  بترتيبها  تقومون  التي  البيع  نفقتنا عن طريق عملية  بها على 

خالف ذلك.

املعامالت  كافة  عن  منفصلة  املعامالت  هذه  إبقاء  ينبغي  س 

الصلة  ذات  البضاعة  على  اإلبقاء  وينبغي  األخرى  واملستندات 

كافة  يف  التأمين  عوائد  مطبقًا،  كان  حال  يف  أو،  البيع  عوائد  أو 

أو  مستندات  أي  عن  للتعريف  وقابلة  ومميزة  منفصلة  األوقات 

بضاعة أو عوائد بيع متعلقة يف أو ناشئة عن أي معاملة أخرى.

أؤكد )نؤكد( عند التوقع أعاله على موافقتي )موافقتنا( على الشروط واألحكام 

من 1 إىل 14-3 أعاله

_____________________________________

توقيع املفوض )املفوضين( بالتوقيع وختم الشركة

i Any sale or other disposal of the relevant goods or part 
thereof shall (if requested by you) be made by us only 
to purchaser(s) to whom we are not indebted (whether 
actually or contingently) or under any liability whatsoever.

j  We shall advise you immediately of any change or 
deterioration in the state of quality, or otherwise, of 
the relevant goods, and shall keep the same and the 
Documents free from any mortgage, charge, pledge, lien or 
other encumbrance whatsoever.

k At your request, we undertake to allow access to your 
authorized staff to our premises for physical inspection of 
the relevant goods.

l We undertake to return to you forthwith on your request 
at any time (irrespective of whether the purpose set out 
herein has been completed or not and without prejudice to 
our payment obligations to you) the Documents and/or any 
other documents received by us in exchange therefore and 
to comply fully and promptly with any instructions which 
you may give us as to the manner of dealing with any of 
the relevant goods or regarding the removal, storage or the 
disposal of the same at our expense by sale arranged by 
you or otherwise.

m This transaction shall be kept separate from all other 
transactions and the Documents, the relevant goods and 
the Sale proceeds or, if applicable, the Insurance Proceeds, 
shall at all time be kept separate and distinct and capable of 
identification from any other documents, goods or proceeds 
of sale relating to or arising from any other transaction.

By signing above, I/We confirm My/Our agreement to the 
terms and conditions numbered 1 to 14.3 above.

_____________________________________

Authorised Signature with Company Stamp
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