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TERMS AND CONDITIONS FOR OPEN ACCOUNT FINANCE

Application for Open Account Export Loan

 شروط وأحكام تمويل فتح احلساب

التاريخ: 

فرع:

قرض تصدير غير مشروط ملدة
يـــــوم

الساحب

)االسم والعنوان الكامل(
املسحوب عليه

)االسم والعنوان الكامل(

جهة االتصال:جهة االتصال:

رقم الهاتف: رقم الهاتف: 

رقم الفاكس/البريد اإللكتروين:

العملة واملبلغ املمول

املستندات املرفق طيها )»املستندات«(:

تعليمات أخرى:

نفوض البنك بموجبه للقيد على حسابنا رقم

لغرض رد القرض وأي فائدة قد تستحق 

عليه يف تاريخ االستحقاق.

تصرف بالعوائد:

أ. يرجى قيد العوائد إىل حسابنا رقم

ب. يرجى قيد الرسوم على حسابنا رقم

)باألرقام(

)بالكلمات(

رقم مرجع/ فاتورة الساحب

الفاتورة األصلية نسخة من مستندات 

النقل غير قابلة للتداول

سند إذين

رقم الفاكس/البريد اإللكتروين:

طـــلــب فــتـح حـسـاب - قـرض تـصـديـر

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

نحن، املوقعين أدناه، نقدم إليكم املستندات وفق ما هو مبين أدناه للتصرف بها وفقًا للتعليمات التالية ومع مراعاة خطاب عرض 

التسهيالت املبرم بيننا )حسبما هو مطبق على هذا الطلب( املمنوحة لكم ووفقًا للشروط واألحكام التالية بخصوص

يكون للمصطلحات واملراجع، ما مل تكن معرّفة هنا، نفس املعنى اخملصص لها يف 

خطاب عرض التسهيالت.

نؤكد بان كافة املستندات املسلمة مدعومة بمعامالت جتارية حقيقية وأصلية.   1

وأننا مل نحصل و/أو لن نسعى للحصول على تمويل من أي بنك آخر أو مؤسسة 

مالية أخرى للمستندات التي تم تسليمها مع هذا الطلب.

نحتفظ باحلق السترداد أي مبالغ مستحقة بموجب أي مستندات أو مستندات   2

التسهيالت  عرض  خطاب  بموجب  انتهاك  أي  بخصوص  أو  مشابهة  أخرى 

]مالحظة: يضم خطاب عرض التسهيالت الشروط واألحكام باإلشارة إليها[.

نــؤكــد بــأنــنــا قــدمــنــا الــتــعــلــيــمــات لــلــمــســحـــوب عــلــيــه لــقــيــد الــعــوائـــد إلــى حــســابــنــا   3

.HSBC لــــدى

الصلة عن  ذات  والبضاعة  املستندات  بموجبه لصاحلكم ضمانًا على  نمنح   4

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

Terms and references, unless defined herein, shall have the same 
meaning as ascribed thereto in the Facilities Offer Letter

1( 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.

2( You retain the right of recourse for any sums outstanding under 
any Documents or other similar documents or for any breach under 
the Facilities Offer Letter [Note: the FOL incorporates terms and 
conditions by reference]

3( We confirm that we have instructed the Drawee to credit proceeds 
to our account with HSBC.

4( We hereby grant in your favour security over the Documents and 
the relevant goods by way of pledge, charge and assignment, in 
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* by signing above, I/We confirm My/Our agreement to the terms and conditions numbered 1 to 12 above.

أي وقت  الطلب. وبحلول ويف  إليكم بشأن هذا  كضمان ألي مبالغ مستحقة 

بعد ذلك، ستكونون خمولين بممارسة كافة احلقوق والصالحيات واإلجراءات 

املستندات  بشأن  مضمون  كطرف  القانون  بموجب  لكم  املمنوحة  العالجية 

والبضاعة ذات الصلة.

أي  اتخاذ  و/أو  مستندات  أي  اخلاص  وحسابنا  نفقتنا  على  بالتنفيذ  نوافق   5

على  لصاحلكم  ضمان  مصلحة  أي  منح   )1( لـ   تطلبونه  حسبما  إجراءات 

املستندات و/أو البضاعة ذات الصلة و)2( إلتمام أو احلفاظ أو فرض حقوقكم 

التعاقدية و/أو أي مصلحة ضمان بشأن املستندات والبضاعة ذات الصلة.

سنعوضكم عند الطلب عن أي دفعات مقدمة مقابل أي مستندات مل يتم أخذها   6

بشكل مالئم عند التقديم أو التي مل يتم ألجلها سداد الدفعة إليكم حسب األصول.

قد  شروط  أي  على  بناًء  املاثل  القرض  تسهيل  بعرض  خمولين  ستكونون   7

تعتبرونها مالئمة وحسبما تبلغون عنه بشكل منفصل.

إن الكلمات “نحن” و “لنا” و “اخلاص بنا” تقرأ بمثابة “أنا” أو “يل” أو “اخلاص   8

بي” يف حال توقيع هذا الطلب من قبل أو بالنيابة عن شخص أو فرد.

نقر بموجبه بمديونيتنا إليكم بكامل مبلغ قرض التصدير باإلضافة إىل الفائدة   9

ونؤكد على أن قرض التصدير سيبقى، حلين سداده، بمثابة مسؤولية مستمرة 

علينا. ونؤكد أيضًا على أنه بغض النظر عن أي شيء بخالف ذلك يف هذا الطلب، 

فإن قرض التصدير سيبقى خاضعًا حلقكم األساسي يف السداد عند الطلب و/أو 

لشروط خطاب عرض التسهيالت الذي تم التوقيع عليه من قبلي/ قبلنا وينطبق 

على قرض التصدير.

نقر بأنه من سياسة HSBC االلتزام بكافة القوانين واألنظمة ذات الصلة، بما   10

فيها قوانين وأنظمة مكافحة اإلرهاب ومكافحة غسيل األموال والعقوبات بما 

فيها، على سبيل الذكر ال احلصر، العقوبات والتوجيهات الصادرة عن االحتاد 

األوروبي واألمم املتحدة وحكومة الواليات املتحدة ومكتب مراقبة األصول 

األجنبية يف الواليات املتحدة أو أي إجراءات تقييدية أخرى.

نقر بأنه يمكنكم اتخاذ ويمكنكم أمر أعضاء جمموعة HSBC باتخاذ أي فعل   11

تعتبرونه وفقًا الختياركم وحدكم مالئمًا ملنع أو للتحقيق يف جريمة أو انتهاك 

وفقًا  التصرف  أو  أخرى  تقييدية  إجراءات  أي  أو  العقوبات  ألنظمة  حمتمل 

للقوانين واألنظمة وأنظمة 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 

التقصي والتحقيق يف 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 

أي رسائل دفع أو تعليمات أو معلومات أخرى مرسلة بشأن قرض التصدير غير 

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

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

ال.

لن تكونوا وال أي عضو يف جمموعة HSBC مطالبًا عن اخلسارة )سواء املباشرة   12

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 بموجب هذه الشروط واألحكام أو 

االلتزامات األخرى وذلك بسبب أي خطوات تعتبرونها، وفقًا الختياركم املطلق 

والوحيد، مالئمة وفقًا للقوانين واألنظمة املعمول بها.

توقيع املفوض )املفوضين( بالتوقيع وختم 

الشركة )يف حال كان مطبقًا(   

* أؤكد )نؤكد( عند التوقع أعاله على موافقتي )موافقتنا( على الشروط واألحكام من 1 إىل 12 أعاله.

يرجى كتابة رقم مرجع القرض هنا

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 you by law as a secured party in relation 
to the Documents and the relevant goods.

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

6 We will reimburse you on demand for any advances made against 
any Documents in respect of which payment has not been duly 
made to you.

7 You shall be entitled to offer this loan facility on such terms as it 
considers appropriate and which you may separately advise.

8 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.

9 We hereby acknowledge our indebtedness to you for the full 
amount of the Export Loan plus Interest and confirm that the 
Export Loan, until repaid, will remain as a continuing liability on 
our part. We further confirm that notwithstanding anything to the 
contrary stated herein, the Export 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 Export Loan.

10 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.

11 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 Clean Export 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.

12 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.
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