
 .1 التاریخ
Date: 

طلب إصدار/ تعدیل إعتماد مستندي غیر قابل للنقض
Application for Issuance/Amendment of Irrevocable Standby Documentary Credit (SBDC)

 إلى: بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود.  فرع 
 To: HSBC Bank Middle East Limited. Branch 

     اعتماد ضمان ال أ.م.  طلب إصدار 
 طلب تعدیل (یرجى تزویدنا بتفاصیل جدیدة فقط) العتماد ضمان رقم 

Application for issue of a SBDC     
 Amendment (provide new details only) of SBDC No.

اسم وعنوان طالب فتح االعتماد  2.4
 (یتم ذكره في اعتماد ضمان  أ.م. إذا كان مختلفاً عن العمیل)

Name and address of Applicant (to be specified in the SBDC if 
other than the Customer) 

          Account Number for Customer(إن وجد) رقم حساب العمیل2.5 
(if any)   

Applicant Name (the Customer)  2.1اسم طالب فتح االعتماد 

Contact for Customer              2.2 التواصل مع العمیل 

 2.3 العمیل فاكس/اإللكتروني البرید/ھاتف
Customer Tel/Email/Fax 

 2.6 عالقة طالب فتح االعتماد/األصیل بالعمیل، إذا كان مختلفاً عن العمیل 
Relationship of Applicant/Principle to Customer, if different to the Customer

Beneficiary Address المستفید عنوان  Beneficiaryالمستفید         3.2   3.1 

Amountالقیمة  Currency العملة 4.2   4.1 

SWIFT    (إذا كان معلوماً)سویفت كود البنك الُمراسل 5.2 Advising Bank  5.1 البنك الُمراسل 

Issuance Manner  7 وسیلة اإلصدار. 
سویفت     وسیلة إلكترونیة/       

Cable/Swift 

 .6 نموذج/شروط اعتماد ضمان  أ.م. الُمرفق
Form/terms of SBDC attached 

Form of SBDC attached  أ.م. الُمرفق ضمان اعتماد  نموذج       

Governing Rules  .9 القواعد الحاكمة 
 )ISP98(العتماد ضمان  الممارسات الدولیة ☐

االعتمادات األعراف والممارسات الموحدة لغرفة التجارة الدولیة بشأن  ☐
 )UCP 600(  المستندیة

Expiry Date  .8 تاریخ اإلنتھاء 

 عند الكونتر في بنك اتش اس بي سي الشرق االوسط المحدود
At the counter of HSBC Bank Middle East Limited 

(اسم العقد أو المناقصة)وصف البضائع/الخدمات والمعاملة األساسیة     10. 
Description of the Goods/Services and underlying transaction (contract or tender name) 
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☐

☐
☐

ھذا طلب للخدمة/الخدمات التجاریة المحددة أدناه.  یرجى اختیار الخدمة/الخدمات التجاریة التي ترغبھا، وقم بمأل المعلومات المطلوبة وتزویدنا بأیة تعلیمات 
التجاریة.  بالخدمة/الخدمات مرتبطة

Instruction (Application) This is an application for the trade service(s) specified below. Please select the trade service(s) you require, 
complete the required information and provide any instructions related to the trade service(s).

☐

D D M M Y Y Y Y

D D M M Y Y Y Y
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Please view this form in an Adobe PDF 
viewer to enable all smart content 



Documents Required   المطلوبةالمستندات  11. 
   .بیان ُموقع من المستفید یثبت أن المبلغ المسحوب بموجبھ یُمثل ویُغطي القیمة االفتراضیة للفاتورة/الفواتیر ☐

Beneficiary’s signed statement certifying that the amount drawn hereunder represents and covers the default value of invoice(s). 

لغ لھ مباشرة عند ببیان ُموقع من المستفید یثبت أن المستفید قد قام بشحن البضائع المطلوبة وقدم المستندات المطلوبة إلى المشتري وبأنھ لم یتم دفع الم ☐

 یوم من تاریخ الفاتورة/تاریخ الشحن/تاریخ نقل المستندات.  الطلب خالل
Beneficiary’s signed statement certifying that the beneficiary has made shipment of the required goods and has supplied the required 
documents to buyer and has not been paid at sight within “...” days of the invoice date/shipment date/date of the transport documents. 

Otherأخرى ☐

 ن  أ.م. الُمرفق.اانظر نموذج اعتماد ضم      
 تابع في أوراق منفصلة. 

See form of SBDC attached 
                  Continued on Seperate Sheets 

Partial Drawings 13 سحوبات جزئیة. 
 غیر مسموح بھا ☐/  مسموح بھا☐

Allowed  /Not Allowed

Confirmation        12  التعزیز
       ھل التعزیز مطلوب

Confirmation requried 
Account for Charges یتم دفعھا من قبل طالب فتح االعتماد (أ) / المستفید (ب) –الرسوم   14.4 رقم الحساب للرسوم  14.

Charges - To be paid by Applicant(A) / Beneficiary(B) 

Correspondent’s Charges  14.1 رسوم البنك الُمراسل 
HSBC Charges 14.2 رسوم إتش إس بي سي 

Confirmation Charges  14.3 رسوم التعزیز  
Auto renewal التجدید التلقائي  15. 

Auto Renew Standby Letter of Credit ناتجدید تلقائي العتماد ضم  ☐  
    Other Remarks 16 مالحظات أخرى. 

یشمل ھذا الطلب ویخضع للشروط التجاریة القیاسیة كما لو كانت ُذكرت بالكامل في ھذا الطلب، ویشكالن معاً اتفاقاً ھاماً. 
This application incorporates and is subject to the Standard Trade Terms as though they were set out in full in this application, and together they form an 
important agreement.  التوقیع على ھذا الطلب، العمیل:ب

 ات التجاریة المذكورة أعاله طبقاً للتعلیمات في ھذا الطلب؛یطلب من إتش إس بي سي بشكل غیر قابل للنقض تقدیم الخدمة/الخدم ·
لبنك  يیمنح بموجبھ لصالح إتش إس بي سي ضمان على كافة المستندات والبضائع (التي تقع في أي وقت تحت الحیازة أو التحكم الفعلي أو االستنتاج ·

ألمر إتش إس بي سي، سواء للكفالة أو للقبض أو للضمان أو لتقدیم مطالبة  إتش إس بي سي أو التي یتم االحتفاظ بھا كأمانة لصالح إتش إس بي سي، أو
ق ن طریأو ألي سبب آخر وسواء أكان ذلك في السیاق العادي لألعمال البنكیة أم ال وسواء أكان ذلك في ھذا االختصاص القضائي أو في مكان آخر) ع

سموح بھ من قبل القانون، كضمان ألیة مبالغ مستحقة الدفع إلى إتش إس بي سي فیما یرتبط الرھن والتكلیف والتنازل، في أي حالة إلى الحد األقصى الم
، یحق ذا الطلببھذا الطلب (والخدمة/الخدمات التجاریة الُمقدمة من قبل أو التي یقوم بھا إتش إس بي سي كنتیجة لھذا الطلب)، وفي أي وقت بعد تاریخ ھ

ق والصالحیات وأسالیب المعالجة القانونیة الممنوحة لبنك إتش إس بي سي بموجب القانون كطرف مضمون لبنك إتش إس بي سي ممارسة كافة الحقو
 فیما یتعلق بالمستندات والبضائع.

القیاسیة تسري  ریةُیقر وُیؤكد بأنھ قد قرأ وفھم الشروط التجاریة القیاسیة ویوافق على أن ھذا الطلب یشمل الشروط التجاریة القیاسیة وبأن الشروط التجا ·
 على الخدمة/الخدمات التجاریة المطلوبة والمذكورة أعاله.

By signing this application the Customer: 
• irrevocably requests HSBC to provide the above trade service(s) in accordance with the instructions in this form; and
• hereby grants in favour of HSBC security over all documents and goods (which are at any time in HSBC’s actual or constructive possession or control or
held on trust for HSBC, or to HSBC’s order, whether for custody, collection, security, the making of a claim or any other reason and whether or not in the 
ordinary course of banking business and whether in this jurisdiction or elsewhere) by way of pledge, charge and assignment, in each case to the full extent 
possible by law, as security for any amounts owing to HSBC in connection with this application (and the trade service(s) provided or undertake by HSBC as a 
result of this application), and, on and at any time after the date of this application, HSBC shall be entitled to exercise all rights, powers and remedies 
conferred on HSBC by law as a secured party in relation of the documents and the goods. 
• confirms that it has read and understood the Standard Trade Terms and agrees that this application incorporates the Standard Trade Terms and 
that the Standard Trade Terms applies to the above requested trade service(s). 

 تم التوقیع عن ونیابة عن العمیل:
Signed for and on behalf of the Customer:

المفوضین بالتوقیع
Authorised Signatures
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☐
☐

☐
.

S.V.

نود اإلشارة إلى الشروط التجاریة القیاسیة لبنك إتش إس بي سي (حسبما یتم تعدیلھا من وقت آلخر) والتي یمكن للعمیل اإلطالع علیھا وقراءتھا وطبعھا من 
 أو بدال منً ذلك یمكن للعمیل أن یطلب نسخة من مدیر العالقات الخاص بھ (الشروط التجاریة القیاسیة). www.gbm.hsbc.com/gtrfsttالموقع اإللكتروني 

We refer to HSBC’s Standard Trade Terms (as amended from time to time) which can be accessed, read and printed by the Customer at/from 
www.gbm.hsbc.com/gtrfstt or alternatively the Customer can request a copy from its Relationship Manager (the Standard Trade Terms). 

☐☐
☐☐
☐☐

2/2

أ        ب

Issued by HSBC Bank Middle East Limited Qatar Branch, PO Box 57, Doha, Qatar, regulated by Qatar Central Bank for 
the purposes of this promotion and lead regulated by the Dubai Financial Services Authority.

© Copyright. HSBC Bank Middle East Limited 2017. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 
stored in a retrieval system, or transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 
recording, or otherwise, without the prior written permission of HSBC Bank Middle East Limited. CRN 17264

©

CRN 17264
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