
 .1 التاریخ
Date: 

 تعلیمات خاصة بتداول الفاتورة/التحصیل المستندي لالعتماد المستندي للتصدیر
Export Documentary Credit (DC) Bill Negotiation/Trade Collection Instruction 

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

 الرقم المرجعي لفاتورة إتش إس بي سي (الستخدام البنك فقط)
HSBC Bill Reference No (Bank use only) 

 رقم حساب التصدیر
Export Account Number 

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

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).

 التقدیم /        التداول  التحصیل المستندي  
 Documents for Collection  Presentation/Negotiation    

Documents for Collection التحصیل المستندي  2.2 
) إلى 522یتم إرسال المستندات على أساس التحصیل (یو آر سي . 1

 بنك المستورد
The documents are to be sent on collection (URC 522) basis to the 
importer’s bank 

من قبل بنك المستورد العتمادھا وضمانھا یتم إرسال المستندات  2.
The documents are to be sent for avalisation by the importer’s bank 

 .یرجى تمویل الفاتورة وفقاً لحدود وقیود التسھیل الخاصة بنا 3.
Please finance the bill under our facility limits 

 یرجى شراء الفاتورة وفًقا للقیود والقیود المفروضة على منشآتنا 4.
 Please purchase the bill under our facility limits

☐

لتقدیم/التداول بموجب االعتماد المستنديا  2.1 
Presentation/Negotiation under DC 

األموال من البنك ُمصدر االعتماد المستندي أو الدفع لنا بعد استالم  1.
 البنك الُمعین بموجب االعتماد المستندي بدون تمویلك.

Payment to us after receipt of funds from the DC Issuing Bank or 
nominated bank under DC without your financing. 

 1.A التحقق من طلوب التحقق من المستندات (مالحظة: لن یتم أداء م
 المستندات ما لم یوافق البنك على طلب العمیل للقیام بذلك).

Checking of documents is requested (Note: No checking 
of documents will be performed unless the Bank agrees 
to the Customer’s request to do so)     

 1.B  المستندي على أیة الحصول على موافقة البنك ُمصدر االعتماد
 فروق قبل إرسال المستندات إلیھم للقبول/الدفع

Obtain issuing bank’s approval for any discrepancies 
before forwarding documents to them for 
acceptance/payment 

 1.C إعادة توجیھ المستندات دون التحقق 
Forward the documents without checking 

/  لطلب من البنك الُمقید لالعتماد المستندي القیام بالتداول / القبول .2
 التحقق من المستندات. الدفع بعد

Request DC restricted bank to negotiate/accept/pay after checking 
Documents 

2.A طلوب التحقق من المستنداتم 
Checking of documents is requested 

3.
 المستندي.

For negotiation (purchase/prepayment/advance) under the DC 
3.A عقب استالم القبول من البنك ُمصدر االعتماد

 .المستندي
Upon receipt of acceptance from DC Issuing Bank 

 شراء الفاتورة وفقاً لحدود وقیود التسھیل الخاصة بنا. 
Bank Purchase the bill under our facility limits 

Other Instructions .3 تعلیمات أخرى 

Beneficiary/Drawer Address           المستفید/الساحبعنوان  4.1 اسم المستفید/الساحب (العمیل) 4.2 
Beneficiary/Drawer Name (the Customer) 

Name of Contact Person  4.3 اسم الشخص الذي یمكن االتصال بھ 

Contact Tel Number  4.4 رقم ھاتف الشخص الذي یممكن االتصال بھ 

عقب استالم القبول من البنك ُمصدر االعتماد 

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐4.
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Please view this form in an Adobe PDF 
viewer to enable all smart content 



 5.2 عنوان طالب فتح االعتماد/المسحوب علیھ (المشتري)
Applicant/Drawee (Buyer) Address 

)(على سبیل المثال رقم الفاتورة الرقم المرجعي للعمیل  5.5
Customer’s Reference Number (e.g. Invoice number) 

 5.1 اسم طالب فتح االعتماد/المسحوب علیھ (المشتري)
Applicant/Drawee (Buyer) Name 

DC Number  5.3 رقم االعتماد المستندي 

 5.4 البنك ُمصدر االعتماد المستندي/اسم وعنوان البنك الُمحصل
DC Issuing Bank/Collecting Bank Name and Address 

Insurance           

 ☐/  المسحوب علیھ (المشتري)☐طالب فتح االعتماد
Brief Description of Goods (e.g. Toys, Garment , etc.)  .) .7 وصف موجز للبضائع  (على سبیل المثال ألعاب، مالبس، الخ

Tenor  8.2  المدة 

daysیوم  ☐/   sightإطالع  ☐

ملة وقیمة الفاتورةع  8.1 
Bill Currency and Amount (Claim amount) 

 Number of Documents attached 9عدد المستندات الُمرفقة.
Document المستندات   Org 

 اصل
Copy 
 صوره

Org 
 اصل

Copy 
 صوره

Invoices 9.2 فواتیر Drafts     9.1 كمبیاالت 
Customs Invoice 9.4 فاتورة جمركیة Customs Certificate  9.3 شھادة جمركیة 

Packing list  التعبئةقائمة  9.6 Insurance Policy / Certificate   9.5  بولیصة تأمین 
Certificate of origin 9.8 شھادة المنشأ Weight List / Note  9.7 بطاقة الوزن 

Airway Bill 9.10 بولیصة الشحن الجوي Bill of Lading    9.9 بولیصة الشحن 
Export Licence 9.12 رخصة التصدیر Inspection certificate 9.11 شھادة الفحص 

Beneficiary certificate 9.13 بولیصة شحن غیر قابلة للتداول 9.14 شھادة المستفید 
Non-negotiable B/L    

Shipment advice 9.15 شھادة وكالء الشحن 9.16 إشعار الشحنة 
Forwarders Cargo Receipt 

Other Documents مستندات أخرى 
 9.17شھادة المنشأ بنظام  ألفضلیات 

GSP FormA  الُمعمم GSP نموذج أ 
9.19 9.18 

9.21 9.20 

9.23 9.22 
Proceeds to first settle Import Bill  ً10 عوائد لتسویة فاتورة االستیراد أوال. 

مستندات االعتماد المستندي الُمحول    ☐/ EWB ☐ /االعتماد المستندي الظھیر  ☐مقابل 
For Back-to-Back DC/ EWB/ Transfer DC Documents 

 المستندي الُمحول القیمة 
Amount Back to Back DC Number /Bill Number / Transfer DC Number 
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 .6 التأمین
تتم تغطیا ةلتأمین من قبل
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Insurance to be covered byApplicantDrawee (Buyer)



Proceeds Disposal   11 تنازل عن العوائد. 
 ُیّقید في حسابنا رقم ☐

Credit Our account number  
(إن كانت قابلة للتطبیق)رقم وعملة الحساب الذي سیتم خصم الرسوم منھ   12. 

Account No. and Currency to be debited for Charges (if applicable) 

COLLECTION INSTRUCTIONS FOR BILLS UNDER DA/DP   تعلیمات التحصیل الفواتیر تحت مقابل الدفع/ مقابل القبول 

Protest    13.2 االعتراض
 For Non acceptance and/or non payment القبول و/أو عدم الدفعلعدم 

Do not protestعدم االعتراض ☐ / Protest االعتراض ☐
Interest الفائدة13.4  
Collect interest atتحصیل فائدة بمعدل  ☐

PA % from Drawee سنویاً من المسحوب علیھ % 
  From date ofمن تاریخ 

 Until date ofحتى تاریخ 

Document Release  اإلفراج عن المستندات 13.1

مستندات مقابل الدفع –إلفراج عن المستندات مقابل الدفع  ☐
Release Documents against Payment D/P 

 القبول مستندات مقابل –اإلفراج عن المستندات مقابل القبول  ☐
Release Documents against Acceptance – D/A 

Waive interest and charges 13.3 التنازل عن الفائدة والرسوم 
 If charges and/or interest refusedإذا تم رفض الرسوم و/أو الفائدة 

 Do not waiveال تتنازل ☐ / Waiveتتنازل  ☐
 13.5 الرسوم

 Collect your charges fromحصیل الرسوم الخاصة بك من 

Draweeالمسحوب علیھ   ☐ Drawer الساحب ☐
 تحصیل الرسوم البنكیة الخاصة بالمسحوب

Collect Drawee bank charges from 

☐المسحوب علیھ   Drawer الساحب ☐

 المفوضین بالتوقیع
Authorised Signatures
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13.6 

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.

بالتوقیع على ھذا الطلب، العمیل: 
یطلب من إتش إس بي سي بشكل غیر قابل للنقض تقدیم الخدمة/الخدمات التجاریة المذكورة أعاله طبقاً للتعلیمات في ھذا الطلب؛ · 
یمنح بموجبھ لصالح إتش إس بي سي ضمان على كافة المستندات والبضائع (التي تقع في أي وقت تحت الحیازة أو التحكم الفعلي أو االستنتاجي لبنك · 

إتش إس بي سي أو التي یتم االحتفاظ بھا كأمانة لصالح إتش إس بي سي، أو ألمر إتش إس بي سي، سواء للكفالة أو للقبض أو للضمان أو لتقدیم مطالبة 
أو ألي سبب آخر وسواء أكان ذلك في السیاق العادي لألعمال البنكیة أم ال وسواء أكان ذلك في ھذا االختصاص القضائي أو في مكان آخر) عن طریق 
الرھن والتكلیف والتنازل، في أي حالة إلى الحد األقصى المسموح بھ من قبل القانون، كضمان ألیة مبالغ مستحقة الدفع إلى إتش إس بي سي فیما یرتبط 
بھذا الطلب (والخدمة/الخدمات التجاریة الُمقدمة من قبل أو التي یقوم بھا إتش إس بي سي كنتیجة لھذا الطلب)، وفي أي وقت بعد تاریخ ھذا الطلب، یحق 
لبنك إتش إس بي سي ممارسة كافة الحقوق والصالحیات وأسالیب المعالجة القانونیة الممنوحة لبنك إتش إس بي سي بموجب القانون كطرف مضمون 

فیما یتعلق بالمستندات والبضائع. 
ُیقر وُیؤكد بأنھ قد قرأ وفھم الشروط التجاریة القیاسیة ویوافق على أن ھذا الطلب یشمل الشروط التجاریة القیاسیة وبأن الشروط التجاریة القیاسیة تسري   ·

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:

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). 

S.V.
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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


	Proceeds to first settle Import Bill                                                                                                          عوائد لتسوية فاتورة الاستيراد أولاً 10.
	Proceeds Disposal   تنازل عن العوائد 11.
	Untitled

	20X: Off
	54S: 
	43S: 
	44S: 
	51S: 
	53S: 
	52S: 
	42S: 
	30S: 
	70S: 
	55S: 
	90N: 
	920N: 
	921N: 
	940N: 
	941N: 
	960N: 
	961N: 
	980N: 
	981N: 
	9101N: 
	9100N: 
	9121N: 
	9120N: 
	9141N: 
	9140N: 
	9161N: 
	9160N: 
	9190N: 
	9191N: 
	9210N: 
	9211N: 
	9230N: 
	9231N: 
	910N: 
	911N: 
	930N: 
	931N: 
	950N: 
	951N: 
	970N: 
	971N: 
	990N: 
	991N: 
	9110N: 
	9111N: 
	9130N: 
	9131N: 
	9150N: 
	9151N: 
	9180N: 
	9181N: 
	9200N: 
	9201N: 
	9220N: 
	9221N: 
	919S: 
	921S: 
	923S: 
	918S: 
	920S: 
	922S: 
	82S: 
	81N: 
	100N: 
	60X: Off
	82X: Off
	100S: 
	110X: Off
	110S: 
	120S: 
	134S: 
	135S: 
	82N: 
	134N: 
	131X: Off
	133X: Off
	136X: Off
	135X: Off
	Reset: 
	132X: Off
	134X: Off
	81S: [ ]
	21X: Off
	100X: Off
	22X: Off
	23X: Off
	24X: Off
	25X: Off
	26X: Off
	27X: Off
	28X: Off
	VerBlank: 
	41S: 
	10D: 14022019
	SetDate: 
	10S: 
	11S: 
	Validate0: 
	Validate1: 
	DateTimeV: 
	121S: [ ]
	FR_00000_Calendar: 
	CalendarFrame: 
	Sunday: 
	Monday: 
	Tuesday: 
	Wednesday: 
	Thursday: 
	Friday: 
	Saturday: 
	Day_1: 
	Day_2: 
	Day_3: 
	Day_4: 
	Day_5: 
	Day_6: 
	Day_7: 
	Day_8: 
	Day_9: 
	Day_10: 
	Day_11: 
	Day_12: 
	Day_13: 
	Day_14: 
	Day_15: 
	Day_16: 
	Day_17: 
	Day_18: 
	Day_19: 
	Day_20: 
	Day_21: 
	Day_22: 
	Day_23: 
	Day_24: 
	Day_25: 
	Day_26: 
	Day_27: 
	Day_28: 
	Day_29: 
	Day_30: 
	Day_31: 
	CalendarHead: Calendar:
	CalendarMonth: [12]
	CalendarYear: [2018]

	134H: 
	132H: 
	E132H: 
	E134H: 
	133H: 
	E133H: 
	21H: 
	20H: 
	22H: 
	E22H: 
	E21H: 
	E20H: 


