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(ھــذه الشــروط)للمعامالت التجاریةاإلعتیادیةالشــروط 
STANDARD TRADE TERMS (THESE TERMS)

Applicationالتطبیق1

بي سي على إتاحتھا إتش إسخدمة تجاریة قد یوافق ةتنطبق ھذه الشروط على أی1.1
.المعنیةالدولة وتتضمن ھذه الشروط شروط لعمیلوالحصول علیھا بناًء على طلب ا

These Terms shall apply to any Trade Service which HSBC may agree to make available or 
procure at the request of the Customer and shall include any relevant Country Conditions.

ي تخضع ھذه الشروط، حیثما ینطبق ذلك، ألحكام وشروط أخرى فیما یتعلق بالخدمات الت1.2
یقدمھا إتش إس بي سي للعمیل (بما في ذلك أیة خدمة مصرفیة أو اتفاقیة تشغیل حساب) من وقت 
آلخر.  فیما یتعلق بالخدمة التجاریة، عند نشوء أي تعارض بین ھذه الشروط وأیة أحكام وشروط 

ساریة أخرى، تطبق األحكام والشروط وفقاً لترتیب األولویة التالي:
These Terms shall, where applicable, be subject to other terms and conditions in relation to 
services provided by HSBC to the Customer (including any banking service or account operating 
agreement) from time to time. In relation to any Trade Service, where any conflict arises 
between these Terms and any other applicable terms and conditions, the terms and conditions 
shall apply in the following order of priority: 

؛الطلب)أ(
the Application; 

؛معمول بھاضمان تسھیالت (إن وجدت) و/أو اتفاقیة الاتفاقیة (ب)
the Facility Agreement (if any) and/or any applicable Security Agreement; 

(إن وجدت)؛الدولةشروط )ج(
the Country Conditions (if any); 

ھذه الشروط؛(د)
these Terms; and 

شروط أخرى مماثلة.)ھـ(
such other terms. 

یتعلق بالخدمة التجاریة.  بالرغم من أن ال یقدم إتش إس بي سي أیة مشورة للعمیل فیما 1.3
إتش إس بي سي قد یقدم معلومات أو یعبر عن آرائھ من وقت آلخر، فإن تلك المعلومات أو اآلراء 
ال تُقدم كمشورة.  قبل التقدم بطلب، أو قبول، خدمة تجاریة، على العمیل إجراء مثل تلك 

على العمیل عدم االعتماد على إتش إس بي االستفسارات والتقییمات التي یعتبرھا مناسبة، ویجب 
سي لتقدیم مشورة أو توصیات.  إذا كان العمیل في شك بخصوص الخدمة التجاریة، یجب على 

العمیل طلب استشارة مھنیة مستقلة.
HSBC does not offer any advice to the Customer in relation to any Trade Service. Whilst HSBC 
may provide information or express opinions from time to time, such information or opinions are 
not offered as advice. Before applying for, or accepting, any Trade Service, the Customer shall 
make such enquiries and assessments as the Customer considers appropriate and the 
Customer should place no reliance on HSBC to give advice or make recommendations. If the 
Customer is in doubt of any Trade Service, the Customer should seek independent professional 
advice.  

ة التي تتعلق بھا ھذه الخدمة تعتبر كل خدمة تجاریة منفصلة ومستقلة عن المعاملة التجاری1.4
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التجاریة، وال یتعلق إتش إس بي سي بأي حال من األحوال، أو یخضع لشروط تلك المعاملة التجاریة 
ً بھا، حتى إذا كانت ھناك إشارة متضمنة في أي مستند مرتبط بتلك الخدمة  أو حتى یكون ملزما

التجاریة.
Each Trade Service is separate and independent from the Trade Transaction to which such 
Trade Service relates and HSBC is in no way concerned with, subject to, or bound by, the terms 
of such Trade Transaction, even if a reference is included in any document relating to that Trade 
Service.

م إتش إس بي سي بتسمیة أو توجیھ أو إیعاز أي بنك ُمراسل (بما في ذلك أي عضو قد یقو1.5
الُمعزز فیما یتعلق أو الُمعین أو الُمصدر أو الُمراسل من مجموعة إتش إس بي سي) لیكون البنك 

خدمة التجاریة (وقد یُقید ذلك البنك الُمراسل بأحد أعضاء مجموعة إتش إس بي سي أو بنك بال
اعتماد ضمان بول لدى إتش إس بي سي) ویحق لھ إصدار خطابات ضمان مقابلة أو ُمراسل مق

لشكل والمحتوى حسبما یتم تحدیده من قبل إتش إس بي سي لصالح البنك الُمراسل.  قد مقابل بذلك ا
یقوم إتش إس بي سي بالدفع لـ، أو االستالم من أي بنك ُمراسل، المصاریف أو العموالت أو الرسوم 

فوعات األخرى.أو المد
HSBC may name, instruct or procure any correspondent bank (including any HSBC Group 
member) to be the issuing, advising, nominated or confirming bank in respect of any Trade 
Service (and may restrict such correspondent bank to an HSBC Group member or a 
correspondent bank acceptable to HSBC) and is authorised to issue a counter-guarantee or 
counter-SBLC in such form and content as determined by HSBC in favour of the correspondent 
bank.  HSBC may pay to, or receive from any correspondent bank, charges, commissions, fees 
or other payments. 

وال یوجد في ھذه الشروط ما یلزم إتش إس بي سي بتنفیذ أو تقدیم أیة خدمة تجاریة في 1.6
أي وقت.

Nothing in these Terms shall oblige HSBC to enter into or provide any Trade Service at any 
time.

التجاریةالخدمات –1القسم
SECTION 1 – TRADE SERVICES 

ICC Rulesقواعد غرفة التجارة الدولیة2

ما لم یطلب العمیل خالف ذلك (ویوافق إتش إس بي سي على ذلك الطلب):2.1
Unless the Customer otherwise requests (and HSBC agrees with such request):

طبقاً الصادرة عن إتش إس بي سيمادات المستندیةیتم إصدار كافة االعت(أ)
، نشرة غرفة 2007طبعة لألعراف والممارسات الموحدة بشأن االعتمادات المستندیة، 

)، وإن تطلب األمر من قبل إتش إس بي سي، UCP600(600التجارة الدولیة رقم 
إللكتروني (ملحق األعراف والممارسات الموحدة بشأن االعتمادات المستندیة للعرض ا

eUCP؛(
all Documentary Credits issued by HSBC will be issued subject to the Uniform Customs and 
Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP600) and, if 
required by HSBC, The Supplement to the Uniform Customs and Practice for Documentary 
Credits for Electronic Presentation (eUCP); 
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طبقاً الصادرة عن إتش إس بي سي یتم إصدار كافة اعتمادات الضمان )ب(
، نشرة غرفة التجارة 1998للممارسات الدولیة العتمادات الضمان عام 

)؛ISP98(590الدولیة رقم 
all SBLCs issued by HSBC will be issued subject to the International Standby Practices 1998, 
ICC Publication No. 590 (ISP98);  

الصادرة عن إتش إس بي سي یتم إصدار كافة السندات المالیة والضمانات (ج)
URDG(758طبقاً للقواعد الموحدة لطلب الضمانات، نشرة غرفة التجارة الدولیة رقم 

)؛ و758
all bonds and guarantees issued by HSBC will be issued subject to the Uniform Rules for 
Demand Guarantees, ICC Publication No.758 (URDG 758); and

یتم إجراء كافة التحصیالت المستندیة طبقاً للقواعد الموحدة للتحصیل المستندي (د)
)،URC522(522، نشرة غرفة التجارة الدولیة رقم 1995عام 

all Collections will be undertaken subject to the Uniform Rules for Collection 1995, ICC 
Publication No. 522 (URC 522), 

ستكون في كل حالة، وفقاً لما قد یتم تعدیلھ من وقت آلخر (إلى جانب قواعد غرفة التجارة الدولیة)، 
لقواعد غرفة التجارة العالمیة المعمول بھا باإلضافة إلى ھذه وحقوق والتزامات العمیل خاضعة 

الشروط.

 In each case, as may be revised from time to time (together the ICC 
Rules), and the rights and obligations of the Customer will be subject 

to the applicable ICC Rules in addition to these Terms.2.2 إذا كان ھناك
أي تعارض بین أي من قواعد غرفة التجارة الدولیة وھذه الشروط، فإن ھذه الشروط تسود.

If there is any conflict between any ICC Rule and these Terms, these Terms shall prevail. 

Documentary Creditsاالعتمادات المستندیة3

على أیة اعتمادات مستندیة.3الشروط الواردة في ھذه المادة تنطبق 3.1
The terms in this Clause 3 apply to any Documentary Credits.

على العمیل أن:3.2
The Customer:

تش إس بي یتعھد بدراسة نسخة العمیل من كل اعتماد مستندي صادر من قبل إ(أ)
سي للتحقق من تطابقھ مع الطلب المعني؛ و

undertakes to examine the customer copy of each Documentary Credit issued by HSBC in order 
to check its consistency with the relevant Application; and

ى یوافق على توجیھ إشعار فوري إلى إتش إس بي سي بأي اعتراض عل)ت(
محتویاتھ.

agrees to give immediate notice to HSBC of any objection to its contents.

Importsالواردات

ً بالوفاء بـ ودفع أیة مطالبة تم تقدیمھا بموجب اعتماد 3.3 یكون إتش إس بي سي مفوضا
لاللتزام بشروطھ و/أو أیة مستندات مسحوبة (أو یُزعم أنھا مسحوبة) وُمقدمة بھ مستندي والظاھرة 

بموجب ذلك االعتماد المستندي وفقاً لشروطھ، دون الرجوع إلى أو الحصول على أي تفویض آخر 
من العمیل أو أي طرف آخر، ودون االستفسار عما إذا كان قد تم تقدیم أیة مطالبة بشكل صحیح، 
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أن صحة وسریان أیة مطالبة من ھذا القبیل، أو مبلغھا، قد تكون محل نزاع. لك فذوعلى الرغم من 
یقبل العمیل أیة مطالبة من ھذا القبیل كدلیل قاطع على أن إتش إس بي سي كان مسؤوالً عن الوفاء 
بھا ودفعھا، ویكون أي دفع یتم، أو أیة خطوات یتم اتخاذھا، من قبل إتش إس بي سي بحسن نیة 

أو فیما یتعلق بھا، ملزماً للعمیل.بموجبھا
HSBC is authorised to honour and pay any Claim made under a Documentary Credit which 
appears on its face to comply with its terms and/or any Documents drawn (or purporting to be 
drawn) and presented under such Documentary Credit in accordance with its terms, without 
reference to or further authority from the Customer or any other party, and without enquiring 
whether any Claim has been properly made, and notwithstanding that the validity of any such 
Claim, or the amount of it, may be in dispute. The Customer accepts any such Claim as 
conclusive evidence that HSBC was liable to honour and pay it, and any payment made, or any 
steps taken by HSBC in good faith under or in connection with it, shall be binding on the 
Customer. 

شروط االعتماد مقدمة فى توافق مع االعتماد المستندي من أیة مستندات سوف تكون 3.4
المستندي إذا قرر إتش إس بي سي بأنھا تبدو سلیمة، ومطابقة ككل لمتطلبات االعتماد المستندي. 
یتنازل العمیل عن كافة المطالبات ضد إتش إس بي سي عن أي تأخیر قد یؤدي إلى فحص تلك 

و عن أي إخفاق في تحدید أیة تناقضات قد تكون موجودة. المستندات أ
The presentation of any Documents under a Documentary Credit shall be deemed to be in 
compliance with the terms of the Documentary Credit if HSBC determines that they appear to 
be in order and, taken as a whole, conform with the requirements of the Documentary Credit. 
The Customer waives all claims against HSBC for any delay that may result in examining such 
Documents or any failure to identify any discrepancies that may exist.

مخالفة من قبل العمیل، یجوز إلتش إس بي سي رفض أیة على الرغم من أیة تعلیمات3.5
مطالبة یقرر إتش إس بي سي بعدم التزامھا بشروط االعتماد المستندي ذي الصلة.  ال یكون إتش 
إس بي سي ملزماً بإخطار العمیل أو بالسعي للحصول على تخلي من العمیل عن أي تناقض قبل 

للحصول على التخلي عن أي تناقض، فإن اتخاذ رفض المطالبة.  عندما یسعى إتش إس بي سي
مثل ذلك اإلجراء ال یُلزم إتش إس بي سي بالسعي للحصول على تخلي عن أي تناقض في أي وقت 

آخر.
Notwithstanding any contrary instruction from the Customer, HSBC may reject any Claim which 
HSBC determines does not comply with the terms of the relevant Documentary Credit. HSBC 
is not obliged to notify the Customer or to seek the Customer’s waiver of any discrepancy before 
refusing the Claim. Where HSBC does seek a waiver in respect of any discrepancy, the taking 
of such action does not oblige HSBC to seek a waiver of any discrepancy at any other time.

إذا قام إتش إس بي سي بإخطار العمیل بوجود تناقض فیما یتعلق بمطالبة وطلب العمیل 3.6
من إتش إس بي سي و/أو بنكھ المرسل أو وكیلھ أن:

If HSBC notifies the Customer of a discrepancy with respect to a Claim and the Customer 
requests HSBC and/or its correspondent bank or its agent to:

نفذ الدفع بموجب االعتماد المستندي، بغض النظر عن التناقض؛ أویُ )أ(
effect payment under the Documentary Credit, notwithstanding the discrepancy; or 

على أو إصدار أي ضمان أو تعویض یغطي التناقض،یقوم بالتوقیع )ب(
countersign or issue any guarantee or indemnity covering the discrepancy,

) السداد والتعویض(9یؤكد العمیل أن التزاماتھ بالسداد والتعویض المنصوص علیھا في المادة 
القبیل.تنطبق على تلك المطالبة و/أو أي ضمان أو تعویض من ھذا 
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the Customer confirms that its reimbursement obligations and the indemnity set out in Clause 9 
(Reimbursement and ) shall apply to such Claim and/or any such guarantee or indemnity.  

یجوز إلتش إس بي سي في أي وقت تعدیل أو إدراج أحكام وشروط إضافیة في االعتماد 3.7
مستندي حسبما یعتبره إتش إس بي سي مناسباً، بشرط أال یزید أي تعدیل أو أحكام وشروط إضافیة 

ن ھذا القبیل من التزامات العمیل فیما یتعلق بذلك االعتماد المستندي.  یجوز إلتش إس بي سي، م
طبقاً لموافقة المستفید، أن یلغي كامل الرصید أو أي رصید غیر مستخدم من االعتماد المستندي.

HSBC may at any time amend or insert additional terms and conditions into a Documentary 
Credit as HSBC may consider appropriate, provided that any such amendment or additional 
terms and conditions shall not increase the Customer Liabilities in relation to such Documentary 
Credit.  HSBC may, subject to the beneficiary's consent, cancel the whole or any unused 
balance of a Documentary Credit. 

أي اعتماد حظر أتاحة على الرغم من أیة تعلیمات في الطلب، یجوز إلتش إس بي سي 3.8
أو تعزیز، لمكاتبھ الخاصة أو ألي بنك ُمراسل أو وكیل من اختیاره و، في مراسلة مستندي، أو أي 

ھذه الحالة، قد یرفض إتش إس بي سي الوفاء بأي مستند أو دفعھ یكون مسحوباً أو یُزعم أنھ مسحوباً 
بخالف ذلك المكتب أو البنك الُمراسل أو الوكیل.شخص أخر أو شخص أخر من أي مكتب أو بنك 

Notwithstanding any instruction in an Application, HSBC may restrict the availability of any 
Documentary Credit, or any advising or confirming, to its own offices or to any correspondent 
bank or agent of its choice and, in such case, HSBC may refuse to honour, or make payment 
for, any Document drawn or purporting to be drawn on any office, bank or other person other 
than such office, correspondent bank or agent.

إذا قام إتش إس بي سي بتنفیذ الدفع بموجب اعتماد مستندي قبل تاریخ استحقاق ذلك 3.9
االعتماد المستندي:

If HSBC effects payment under a Documentary Credit prior to the maturity date of such 
Documentary Credit: 

(في حال تحمل المستفید من االعتماد المستندي للفائدة) یكون العمیل مسؤوالً )أ(
عن دفع كامل مبلغ االعتماد المستندي إلتش إس بي سي في تاریخ االستحقاق، حتى إذا 

كان إتش إس بي سي قد دفع فقط مبلغاً مخفضاً بموجب االعتماد المستندي؛ و
(in the case where the Documentary Credit beneficiary bears interest) the Customer shall be 
liable to pay to HSBC the full amount of the Documentary Credit on the maturity date, even if 
HSBC only paid a discounted amount under the Documentary Credit; and  

(في حال إذا تُطلب من العمیل تحمل فائدة بموجب االعتماد المستندي طبقاً ألیة )ب(
اتفاقیة أخرى مع إتش إس بي سي)، على العمیل، في تاریخ استحقاق ذلك االعتماد 

إتش إس بي سي، دفع كامل مبلغ المطالبة المستندي أو في أي تاریخ سابق حسبما یطلبھ
إلى إتش إس بي سي باإلضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك المطالبة عن الفترة من 
والمتضمنة تاریخ دفع إتش إس بي سي ومتضمنة تاریخ االستحقاق، لتلك الفائدة المستحقة 

).الرسوم والعموالت والفوائد والمصاریف(15الدفع طبقاً للمادة 
(in the case where the Customer is required to bear interest under the Documentary Credit 
pursuant to any other agreement with HSBC) the Customer shall, on the maturity date of such 
Documentary Credit or such earlier date as may be demanded by HSBC, pay to HSBC the full 
amount of the Claim together with interest accruing on such Claim for the period from and 
including the date of HSBC’s payment to and including the maturity date, such interest payable 
in accordance with Clause 15 (Fees, commission, interest and charges).

إذا كانت شروط أي اعتماد مستندي (سواء بشكل صریح أو ضمني) تسمح بتنفیذ الدفع 3.10
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استالم المستندات المطلوب تسلیمھا بموجب ذلك االعتماد المستندي، على العمیل، في للمستفید قبل 
تاریخ استحقاق ذلك االعتماد المستندي أو في أي وقت سابق حسبما یطلبھ إتش إس بي سي، دفع 
كامل مبلغ المطالبة إلى إتش إس بي سي (سواء كانت المستندات التي تم تسلیمھا الحقاً متوافقة مع 

االعتماد المستندي أم ال) باإلضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك المطالبة عن الفترة من شروط
والمتضمنة تاریخ دفع إتش إس بي سي ومتضمنة تاریخ االستحقاق، لتلك الفائدة المستحقة الدفع 

).الرسوم والعموالت والفوائد والمصاریف(15طبقاً للمادة 
If the terms of a Documentary Credit (whether expressly or impliedly) permits payment to be 
effected to the beneficiary prior to receipt of the Documents required to be delivered under such 
Documentary Credit, the Customer shall, on the maturity date of such Documentary Credit or 
such earlier date as may be demanded by HSBC, pay to HSBC the full amount of the Claim 
(whether or not the Documents subsequently delivered are compliant with the terms of the 
Documentary Credit) together with interest accruing on such Claim for the period from and 
including the date of HSBC’s payment to and including the maturity date, such interest payable 
in accordance with Clause 15 (Fees, commission, interest and charges). 

إذا كان أي اعتماد مستندي ینص على أن یتم إرسال بعض المستندات المحددة من قبل 3.11
یة مطالبة، یجب تقدیم كافة المستندات المستفید ألتقدیم أو قبل المستفید مباشرة إلى العمیل في وقت 

تماد المستندي. إذا كان العمیل ذلك االعمحل المتبقیة إلى إتش إس بي سي فیما یتعلق بأیة مطالبة 
المستندات التي تم إرسالھا مباشرة إلیھ للحصول على حیازة البضائع، فإن إتش إس بي سي ستخدم ی

والدفع أو القبول عند یكون مخوالً بقبول كافة المستندات المقدمة بموجب ذلك االعتماد المستندي 
، بغض النظر یتم سحبھا فیما یختص بالبضائعالتقدیم والدفع عند االستحقاق كافة المستندات التي

عن أي تناقض أو أي أمر أو شيء آخر كان من الممكن أن یُخفف أو یؤثر على التزامات العمیل 
9ویؤكد العمیل أن التزامات السداد والتعویض المنصوص علیھ في المادة أو إتش إس بي سي.

بي سي فیما یختص بذلك االعتماد ) تنطبق على أي مبلغ یدفعھ إتش إسالسداد والتعویض(
المستندي.

If any Documentary Credit stipulates that certain specific Documents be forwarded by the 
beneficiary directly to the Customer at or prior to the time the beneficiary makes any Claim, all 
remaining Documents must be produced to HSBC in respect of any Claim under such 
Documentary Credit. If the Customer uses the Documents forwarded directly to it to obtain 
possession of the Goods, HSBC is authorised to accept all Documents presented under such 
Documentary Credit and pay or accept upon presentation and pay at maturity all Documents 
drawn in respect of the Goods, notwithstanding any discrepancy or any other matter or thing 
that might otherwise have relieved or affected the Customer’s or HSBC's obligations. The 
Customer confirms that its reimbursement obligations and the indemnity set out in Clause 9 
(Reimbursement and ) shall apply to any amount paid by HSBC in respect of such Documentary 
Credit.

إذا كان أي اعتماد مستندي ینص على أن البضائع المؤمنة بموجب بوالیص/شھادات تأمین 3.12
اإلعتیادیةشحن البضائع" أو غیرھا من الشروط مجمع مكتتبي التأمین على تحتوي على "شروط 

، یجوز إلتش إس بي سي أن یقبل بوالیص/شھادات تأمین تحتوي على االعمالالخاصة بمجال 
خاصة بھذا أخرى إعتیادیة" أو أیة شروط على نقل البضائعاألمریكیةبولیصة التأمین شروط 

إتش إس بي سي بأنھا مناسبة.المجال من األعمال یقرر 
If any Documentary Credit stipulates that the Goods be insured under insurance 
policies/certificates containing "Institute Cargo Clauses" or other industry standard clauses, 
HSBC may accept insurance policies/certificates which contain "American Institute Cargo 
Clauses" or any other industry standard clauses that HSBC determines appropriate.  

لن یكون إتش إس بي سي ملزماً في أي وقت بإصدار أیة مستندات أو بضائع إلى العمیل 3.13
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ندي المتعلق ما لم یقم العمیل بالوفاء بالتزامات العمیل الخاصة بھ بالكامل فیما یختص باالعتماد المست
بتلك المستندات أو البضائع.

HSBC will not be bound at any time to release any Documents or Goods to the Customer unless 
the Customer has fully discharged its Customer Liabilities in respect of the Documentary Credit 
relating to such Documents or Goods.

) اعتماد مستندي ظھیرإذا قام إتش إس بي سي بإصدار اعتماد مستندي بالنوع الظھیر (3.14
) على العمیل أن:اعتماد مستندي رئیسيإلى اعتماد مستندي آخر (

If HSBC issues a Documentary Credit back-to-back (a Back-to-Back Documentary Credit) to 
another Documentary Credit (a Master Documentary Credit) the Customer: 

یقر بأن التزامات العمیل فیما یختص باالعتماد المستندي الظھیر ال تعتمد أو .أ
تشترط على أداء االعتماد المستندي الرئیسي؛

acknowledges that its Customer Liabilities in respect of the Back-to-Back Documentary Credit 
are not dependent or conditional on the performance of the Master Documentary Credit; 

وینقل بشكل مطلق للرجوع فیھ بشكل غیر مشروط وغیر قابل أو یحیلیتنازل.ب
إلتش إس بي سي كافة حقوق الدفع الخاصة بھ في االعتماد المستندي الرئیسي؛

unconditionally and irrevocably assigns or transfers absolutely to HSBC all of its payment rights 
in the Master  Documentary Credit;  

ال یُعدل أو یقبل أي تعدیل على االعتماد المستندي الرئیسي دون موافقة إتش .ج
بي سي لكامل المبلغ إس بي سي أو اتخاذ أي إجراء قد یؤدي إلى عدم استالم إتش إس 

بموجب االعتماد المستندي الرئیسي؛ و
shall not amend or accept any amendment to the Master Documentary Credit without the 
consent of HSBC or take any action which might result in HSBC not receiving the full amount 
under the Master Documentary Credit; and 

تفویض إتش إس بي سي باستخدام المستندات المقدمة بموجب االعتماد .د
المستندي الظھیر لتقدیم مطالبة بموجب االعتماد المستندي الرئیسي بغض النظر عن أیة 

تناقضات أو مخالفات في المستندات المقدمة.
authorises HSBC to use the Documents presented under the Back-to-Back Documentary Credit 
to make a Claim under the Master Documentary Credit irrespective of any discrepancies or 
irregularities in the Documents presented. 

العتماد یكون إتش إس بي سي غیر ملزم بإخطار العمیل عن أي عدم توافق بین شروط ا3.15
المستندي الظھیر واالعتماد المستندي الرئیسي ذي الصلة.

HSBC is not obliged to notify the Customer of any incompatibility between the terms of a Back-
to-Back Documentary Credit and the relevant Master Documentary Credit.

Exportsالصادرات

قام إتش إس بي سي بتعزیز االعتماد مستندي أو االعتماد ضمان (سواء كان ذلك على إذا 3.16
أساس معلوم أو غیر معلوم) ولم یتم استالم الدفع بشكل كامل أو جزئي من قبل إتش إس بي سي 
من البنك الُمصدر ذي الصلة، فإن العمیل مطالب فقط بتعویض إتش إس بي سي عن المبالغ التي 

ھا اذا كان عدم الدفع یرجع إلى حدث حق الرجوع.  یتم سداد مثل ھذه المبالغ من قبل لم یتم استالم
ً للمادة  الرسوم (15العمیل مباشرةً بناء على طلب إتش إس بي سي مع أیة فائدة مستحقة وفقا

) وعلى العمیل تعویض إتش إس بي سي عن أیة خسارة أو ضرر والعموالت والفوائد والمصاریف
س بي سي نتیجة لعدم الدفع.یتكبده إتش إ
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If HSBC confirms a Documentary Credit or SBLC (whether on a disclosed or undisclosed basis) 
and payment in full or part is not received by HSBC from the relevant issuing bank, the Customer 
is only required to reimburse HSBC for amounts not received if the non-payment was due to a 
Recourse Event. Such reimbursement by the Customer is payable immediately upon HSBC’s 
demand together with any interest payable in accordance with Clause 15 (Fees, commission, 
interest and charges) and the Customer shall reimburse HSBC for any loss or damage suffered 
by HSBC as a result of the non-payment.

ال یكون إتش إس بي سي ملزماً بتعزیز (سواء كان ذلك على أساس معلوم أو غیر معلوم) 3.17
وال یكون ملزماً بتداول االعتماد المستندي أو اعتماد الضمان إذا تم تعدیلھ دون موافقة إتش إس بي 

عتماد سي، أو إذا كانت المستندات الُمقدمة ال تمتثل بشكل كامل لشروط االعتماد مستندي أو ا
ً عن نسخة االعتماد  الضمان، أو إذا كان االعتماد المستندي أو اعتماد الضمان األصلي مختلفا

إتش إس بي سي على أساسھا تعزیزه، أو إذا لم یفي العمیل اصدر المستندي أو اعتماد الضمان التي 
و جزئي من قبل إتش ، أو إذا لم یتم استالم الدفع بشكل كامل أ3بأي من التزاماتھ بموجب ھذه المادة 

نتیجة لحدث المعنیةإس بي سي (أو ال یمكن قبولھ من قبل إتش إس بي سي) من البنك الُمصدر 
حق الرجوع.

HSBC will not be bound by a confirmation (whether on a disclosed or undisclosed basis) and 
will not be obliged to negotiate a Documentary Credit or SBLC if it is amended without HSBC's 
consent, the Documents presented do not fully comply with the terms of the Documentary Credit 
or SBLC, the original Documentary Credit or SBLC is different from the copy of the Documentary 
Credit or SBLC upon which HSBC based its confirmation, the Customer does not comply with 
any of its obligations under this Clause 3, or if payment in full or part is not received by HSBC 
(or cannot be accepted by HSBC) from the relevant issuing bank as a result of a Recourse 
Event.

إذا قام إتش إس بي سي بتعزیز االعتماد المستندي أو اعتماد الضمان على أساس غیر 3.18
معلوم، ال یجوز للعمیل القیام بالتقدیم فیما یختص باالعتماد المستندي أو اعتماد الضمان إلى أي 
شخص بخالف إتش إس بي سي، ویجب أن یقدم على الفور إلى إتش إس بي سي االعتماد المستندي 
أو اعتماد الضمان األصلي، وأیة مستندات نافذة المفعول وأیة تعدیالت صادرة من قبل البنك الُمصدر 

.المعنیة
If HSBC confirms a Documentary Credit or SBLC on an undisclosed basis, the Customer shall 
not make a presentation in respect of the Documentary Credit or SBLC to any person other than 
HSBC and shall promptly provide to HSBC the original Documentary Credit or SBLC, any 
operative documents and any amendments issued by the relevant issuing bank.

كان ذلك على إذا أکد وأقر إتش إس بي سي اعتماد مستندي أو اعتماد ضمان (سواء 3.19
أساس معلوم أو غیر معلوم)، على العمیل أن:

If HSBC confirms a Documentary Credit or SBLC (whether on a disclosed or undisclosed basis), 
the Customer:

وینقل بشكل مطلق إلتش للرجوع فیھیتنازل بشكل غیر مشروط وغیر قابل )أ(
بھ في ذلك االعتماد المستندي أو اعتماد الضمان؛ إس بي سي كافة حقوق الدفع الخاصة 

و
unconditionally and irrevocably assigns or transfers absolutely to HSBC all of its payment rights 
in such Documentary Credit or SBLC; and 

ال یتخذ أي إجراء قد یؤدي إلى عدم استالم إتش إس بي سي لكامل المبلغ )ب(
ب االعتماد المستندي أو اعتماد الضمان.بموج
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shall not take any action which might result in HSBC not receiving the full amount under the 
Documentary Credit or SBLC.

Instrumentsالسندات4

أو طلب ضمان (بما في اعتماد ضمان على أي 4تسري الشروط الواردة في ھذه المادة 4.1
اعتماد خطاب ضمان مقابل أو ذلك اعتماد وضمان أو قبول مشترك أو قبول للمستند) أو كفالة أو 

ضمان مقابل، أو التزام دفع مستقل مماثل (بما في ذلك أي تمدید أو تجدید أو تعدیل لنفس ذلك 
ل إتش إس بي سي.) یتم إصداره أو تعزیزه أو تقدیمھ من قب"سند"(كل منھم بـ المستند)

The terms in this Clause 4 apply to any SBLC, demand guarantee (including an avalisation, co-
acceptance or acceptance of a Document), bond, counter-guarantee, counter-SBLC, or similar 
independent payment obligation (including any extension, renewal or amendment of the 
same)(each an Instrument) issued, confirmed or provided by HSBC. 

:The Customerعلى العمیل أن:4.2

یتعھد بدراسة نسخة العمیل من كل سند صادر من أو ُمبرم مع إتش إس بي )أ(
سي للتحقق من تطابقھ مع الطلب المعني؛ و

undertakes to examine the customer copy of each Instrument issued or entered into by HSBC 
in order to check its consistency with the relevant Application; and 

یوافق على توجیھ إشعار فوري إلى إتش إس بي سي بأي اعتراض على )ب(
محتویاتھ.

agrees to give immediate notice to HSBC of any objection to its contents. 

س بي سي مفوضاً بالوفاء بـ أو دفع أیة مطالبة تم تقدیمھا بموجب أي سند یكون إتش إ4.3
والظاھرة على وجھھ لاللتزام بشروطھ، دون الرجوع إلى أو الحصول على أي تفویض آخر من 
العمیل أو أي طرف آخر، ودون االستفسار عما إذا كان قد تم تقدیم أیة مطالبة من ھذا القبیل ضد 

حیح، وعلى الرغم من أن صحة وسریان أیة مطالبة من ھذا القبیل، أو إتش إس بي سي بشكل ص
مبلغھا، قد تكون محل نزاع.  یقبل العمیل أیة مطالبة من ھذا القبیل كدلیل قاطع على أن إتش إس 
بي سي كان مسؤوالً عن الوفاء بھا ودفعھا، ویكون أي دفع یتم، أو أیة خطوات یتم اتخاذھا، من 

حسن نیة بموجبھا أو فیما یتعلق بھا، ملزماً للعمیل.قبل إتش إس بي سي ب
HSBC is authorised to accept, pay or honour any Claim made under any Instrument which 
appears on its face to comply with its terms, without reference to or further authority from the 
Customer or any other party, and without enquiring whether any such Claim on HSBC has been 
properly made, notwithstanding that the validity of any such Claim, or the amount of it, may be 
in dispute. The Customer accepts any such Claim as conclusive evidence that HSBC was liable 
to pay or comply with it, and any payment made, or any steps taken by HSBC in good faith 
under or in connection with it, shall be binding upon the Customer.

لشروط السند إذا قرر إتش إس بي سي بأنھا تبدو سند یمتثل تقدیم أیة مستندات بموجب ال4.4
ومطابقة ككل لمتطلبات السند. یتنازل العمیل عن كافة المطالبات ضد إتش إس بي ،بواجھتھا سلیمة

سي عن أي تأخیر قد یؤدي إلى فحص تلك المستندات أو عن أي إخفاق في تحدید أیة تناقضات قد 
تكون موجودة. 

The presentation of any documents under an Instrument shall be deemed to be in compliance 
with the terms of the Instrument if HSBC determines that they appear on their face to be in order 
and, taken as a whole, conform with the requirements of the Instrument. The Customer waives 
all claims against HSBC for any delay that may result in examining such documents or any 
failure to identify any discrepancies that may exist.
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على الرغم من أیة تعلیمات مخالفة من قبل العمیل، یجوز إلتش إس بي سي رفض أیة 4.5
مطالبة یقرر إتش إس بي سي بعدم التزامھا بشروط السند ذي الصلة. ال یكون إتش إس بي سي 

العمیل أو بالسعي للحصول على تخلي من العمیل عن أي تناقض قبل رفض المطالبة. ملزماً بإخطار
عندما یسعى إتش إس بي سي للحصول على التخلي عن أي تناقض، فإن اتخاذ مثل ذلك اإلجراء 

ال یُلزم إتش إس بي سي بالسعي للحصول على تخلي عن أي تناقض في أي وقت آخر.
Notwithstanding any contrary instruction from the Customer, HSBC is entitled to reject any Claim 
which HSBC determines does not comply with the terms of the relevant Instrument. HSBC is 
not obliged to notify the Customer or to seek the Customer’s waiver of any discrepancy before 
refusing the Claim. Where HSBC does seek a waiver in respect of any discrepancy, the taking 
of such action does not oblige HSBC to seek a waiver of discrepancy at any other time.

إذا قام إتش إس بي سي بإخطار العمیل بوجود تناقض فیما یتعلق بمطالبة وطلب العمیل4.6
من إتش إس بي سي و/أو بنكھ المرسل أو وكیلھ أن:

If HSBC notifies the Customer of a discrepancy with respect to a Claim and the Customer 
requests HSBC and/or its correspondent bank or its agent to:

ینفذ الدفع بموجب السند، بغض النظر عن التناقض؛ أو)أ(
effect payment under the Instrument, notwithstanding the discrepancy; or 

یقوم بالتوقیع على أو إصدار أي ضمان أو تعویض یغطي التناقض،)ب(
countersign or issue any guarantee or indemnity covering the discrepancy, 

) السداد والتعویض(9ي المادة یؤكد العمیل أن التزاماتھ بالسداد والتعویض المنصوص علیھا ف
تنطبق على تلك المطالبة و/أو أي ضمان أو تعویض من ھذا القبیل.

the Customer confirms that its reimbursement obligations and the indemnity set out in Clause 9 
(Reimbursement and ) shall apply to such Claim and/or any such guarantee or indemnity. 

یجوز إلتش إس بي سي في أي وقت تعدیل أو إدراج أحكام وشروط إضافیة في السند 4.7
أي تعدیل أو أحكام وشروط إضافیة من ھذا حسبما یعتبره إتش إس بي سي مناسباً، بشرط أال یزید 

القبیل من التزامات العمیل فیما یتعلق بذلك السند. یجوز إلتش إس بي سي، طبقاً لموافقة المستفید، 
أن یلغي كامل الرصید أو أي رصید غیر مستخدم من السند.

HSBC may at any time amend or insert additional terms and conditions into an Instrument as 
HSBC may consider appropriate, provided that any such amendment or additional terms and 
conditions shall not increase the Customer Liabilities in relation to such Instrument.  HSBC may, 
subject to the beneficiary's consent, cancel the whole or any unused balance of an Instrument.

على الرغم من أیة تعلیمات في الطلب، یجوز إلتش إس بي سي تقیید توفر أي اعتماد 4.8
أو تعزیز، لمكاتبھ الخاصة أو ألي بنك ُمراسل أو وكیل من اختیاره و، في مراسلة ضمان، أو أي 

ھذه الحالة، قد یرفض إتش إس بي سي الوفاء بأي مستند أو دفعھ یكون مسحوباً أو یُزعم أنھ مسحوباً 
بخالف ذلك المكتب أو البنك الُمراسل أو الوكیل.شخص أخر أوشخص أخر من أي مكتب أو بنك 

Notwithstanding any instruction in an Application, HSBC may restrict the availability of any 
SBLC, or any advising or confirming, to its own offices or to any correspondent bank or agent 
of its choice and, in such case, HSBC may refuse to honour, or make payment for, any 
Document drawn or purporting to be drawn on any office, bank or other person other than such 
office, correspondent bank or agent.

إذا كانت شروط أي اعتماد ضمان (سواء بشكل صریح أو ضمني) تسمح بتنفیذ الدفع 4.9
موجب اعتماد الضمان ذلك، على العمیل، في للمستفید قبل استالم المستندات المطلوب تسلیمھا ب

تاریخ استحقاق اعتماد الضمان ذلك أو في أي وقت سابق حسبما یطلبھ إتش إس بي سي، دفع كامل 
مبلغ المطالبة إلى إتش إس بي سي (سواء كانت المستندات التي تم تسلیمھا الحقاً متوافقة مع شروط 
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المستحقة على تلك المطالبة عن الفترة من والمتضمنة اعتماد الضمان أم ال) باإلضافة إلى الفوائد
15تاریخ دفع إتش إس بي سي ومتضمنة تاریخ االستحقاق، لتلك الفائدة المستحقة الدفع طبقاً للمادة 

).الرسوم والعموالت والفوائد والمصاریف(
If the terms of an SBLC (whether expressly or impliedly) permits payment to be effected to the 
beneficiary prior to receipt of the documents required to be delivered under such SBLC, the 
Customer shall, on the maturity date of such SBLC or such earlier date as may be demanded 
by HSBC, pay to HSBC the full amount of the Claim (whether or not the documents subsequently 
delivered are compliant with the terms of the SBLC) together with interest accruing on such 
Claim for the period from and including the date of HSBC’s payment to and including the maturity 
date, such interest payable in accordance with Clause 15 (Fees, commission, interest and 
charges). 

على الرغم مما سبق، إذا طلب العمیل من إتش إس بي سي إصدار أو ترتیب إصدار سند4.10
من قبل بنك ُمراسل والذي یجب إصدار ضمان مقابل أو اعتماد ضمان مقابل لھ من قبل إتش إس 
بي سي، یجوز إلتش إس بي سي شمول تلك الشروط في الضمان المقابل أو اعتماد الضمان المقابل 

، تكون فترة الصالحیة حصرالتي یعتبرھا إتش إس بي سي ضروریة لدعم إصدار ذلك السند. بدون 
وفترة المطالبة (إن وجدت) للضمان المقابل أو اعتماد الضمان المقابل أطول من فترة الصالحیة 

وفترة المطالبة (إن وجدت) للسند ویمكن إضافة شروط أخرى لتعكس القوانین التي تحكم السند.
Notwithstanding the foregoing, if the Customer has requested HSBC to issue or arrange for the 
issuance of an Instrument by a correspondent bank for which a counter-guarantee or counter-
SBLC must be issued by HSBC, HSBC may include such terms in the counter-guarantee or 
counter-SBLC that HSBC considers are required to support the issuance of such Instrument.  
Without limitation, the validity period and Claim period (if applicable) of the counter-guarantee 
or counter-SBLC shall be longer than the validity period and Claim period (if applicable) of the 
Instrument and other terms may be added to reflect the laws under which the Instrument is 
governed.

إذا كان أي سند یعتزم تجدید أو تمدید وال یقوم العمیل بإخطار إتش إس بي سي بخمسة 4.11
) أیام عمل على األقل قبل الوقت المطلوب لتوجیھ إشعار باإللغاء إلى إتش إس بي سي حسبما 5(

جوز إلتش إس بي سي التجدید أو التمدید لسنة إضافیة أو لمدة أخرى یكون مطلوباً بموجب السند، ی
حسبما یختار إتش إس بي سي ذلك. ومع ذلك، فإن إتش إس بي سي غیر ملزم بإصدار أو تمدید أو 

تجدید أي سند ویجوز لھ في أي وقت:
If any Instrument contemplates renewal or extension and the Customer does not advise HSBC 
at least 5 Business Days prior to the time required for HSBC to provide notice of cancellation as 
required by the Instrument, HSBC may renew or extend for an additional year or such other 
term as HSBC may so select.  HSBC shall however be under no obligation to issue, extend or 
renew any Instrument and may at any time:

العمیل إذا كان ذلك أو تفویض من إلغاء أو نقض أي سند بدون إشعار مسبق )أ(
السند أو المستفید من ذلك السند یسمح باإللغاء أو النقض؛ أو

cancel or revoke any Instrument without prior notice to or authriseation from the Customer if 
such Instrument or the beneficiary of such Instrument permits cancellation or revocation; or 

العمیل إذا تطلب السند أو أي أو تفویض من دفع أي سند بدون إشعار مسبق )ب(
ذلك السند أو أو سحبحال إلغاءفي ذو صلة أو تصاریح إجراء دفعة نونقا

عدم تمدیده أو تجدیده.
pay any Instrument without prior notice to or authorisation from the Customer if the Instrument 
or any relevant law permits or requires payment to be made if such Instrument is cancelled, 
withdrawn not extended or not renewed.  
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ال یخل أي إلغاء أو دفع أو نقض من قبل إتش إس بي سي ألي سند في أي وقت أیجب 4.12
بحقوق والتزامات إتش إس بي سي والعمیل بموجب ھذه الشروط.

Any cancellation, payment or revocation by HSBC of any Instrument at any time shall be without 
prejudice to the rights and obligations of HSBC and the Customer under these Terms.

ما لم ینص السند صراحةً على وجوب تقدیم السند األصلي إلى إتش إس بي سي لدعم 4.13
ء تم تقدیم أصل السند إلى المطالبة، یجوز إلتش إس بي سي دفع و/أو االمتثال ألیة مطالبة، سوا

إتش إس بي سي أم ال.
Unless an Instrument expressly provides that the original Instrument must be presented to 
HSBC to support a Claim, HSBC may pay and/or comply with any Claim, whether or not the 
original of the Instrument is presented to HSBC.

على الرغم من أن العمیل قد یطالب بأنھ قد تم تخفیض السند أو إلغاؤه أو إنھائھ، یجوز 4.14
إلتش إس بي سي أن یقرر بأن، بسبب القانون الحاكم للسند، السند لم یتم تخفیضھ أو إلغاؤه أو 

لب تأكید المستفید إنھائھ، أو یجوز إلتش إس بي سي أن یقرر بأنھ من الالزم الحصول على أو ط
المعني على تقلیل أو تحریر أو إعفاء التزامات إتش إس بي سي و/أو أي بنك ُمراسل بموجب ذلك 
السند. مع مراعاة ذلك القرار، أو إلى أن یتم استالم ذلك التأكید من قبل إتش إس بي سي، ال تتم 

ذلك السند ُمخفضاً أو ملغیاً أو منھیاً.اعتبارأو معاملة 
Notwithstanding that the Customer may claim that an Instrument has been reduced, cancelled 
or terminated, HSBC may determine that, due to the governing law of the Instrument, it has not 
been reduced, cancelled or terminated, or HSBC may determine that it is necessary to obtain 
or require the relevant beneficiary's confirmation of the reduction, release or discharge of 
HSBC's and/or any correspondent bank's liabilities under such Instrument. Subject to such 
determination, or until such confirmation is received by HSBC, such Instrument shall not be 
treated or deemed as reduced, cancelled or terminated. 

  Collectionsالتحصیالت المستندیة5

على أیة معاملة تحصیل مستندي.5تسري الشروط الواردة في ھذه المادة 5.1
The terms in this Clause 5 apply to any Collection transaction.

إذا طلب العمیل من إتش إس بي سي تناول التحصیل المستندي بصفتھ البنك الُمراسل، 5.2
فإن إتش إس بي سي یكون غیر ملزماً بالقیام بأي دفع للعمیل فیما یختص بالتحصیل المستندي حتى 

م المستندات للتحصیل.یستلم إتش إس بي سي المبلغ كامالً من البنك الُمحصل أو البنك ُمقد
If HSBC is requested by the Customer to handle a Collection as the remitting bank, HSBC shall 
be under no obligation to make any payment to the Customer in respect of the Collection until 
HSBC has received full payment from the collecting or presenting bank.

ال یكون إتش إس بي سي ملزماً بالتحقق من المستندات قبل إرسالھم إلى البنك الُمحصل 5.3
أو البنك ُمقدم المستندات للتحصیل.

HSBC is not obliged to check the Documents before sending them to the collecting or presenting 
bank.

یكون إتش إس بي سي ملزماً بالتحقق من المستندات التي یستلمھا من البنك الُمراسل.ال 5.4
HSBC is not obliged to check the Documents that it receives from a remitting bank. 

 Financeالتمویل6

بي سي بتمویل أي مستند حیثما یقوم إتش إس6تسري الشروط الواردة في ھذه المادة 6.1
STT(EG)ARBENG May20
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أو اعتماد مستندي.
1.1 The terms in this Clause 6 apply where HSBC Finances any Document or Documentary 

Credit. 

یقوم العمیل بشكل غیر قیام إتش إس بي سي بتمویل أي مستند أو اعتماد مستندي، عند6.2
بل للنقض: مشروط وغیر قا

Upon HSBC Financing a Document or Documentary Credit, the Customer unconditionally and 
irrevocably: 

ویتعھد لصالح إتش إس بي سي ي المستندبتحویل ملكیة المستند أو االعتماد )أ(
بالفعل لصالح إتش إس توقیعھ(إذا لم یتم بتوقیع المستند المعني لصالح إتش إس بي سي 

إلى إتش الموقع التمویل) وتسلیم المستند األصلي للحصول علي  ھذا بي سي كشرط 
إس بي سي؛

transfer ownership of the Documents or Documentary Credit to HSBC and undertakes to 
endorse the relevant Document in favour of HSBC (if not already endorsed in favour of 
HSBC as a condition to such Finance) and deliver the original endorsed Document to HSBC; 

في استالم أي عوائد من ذلك االعتماد كافة حقوقھ أو یقوم بتحویل یتنازل )ب(
؛ و/أوبشكل مطلق إتش إس بي سي المستندي أو المستند لصالح 

assigns or transfers absolutely to HSBC all of its rights, to receive the proceeds of such 
Documentary Credit or Document; and 

ویقوم بتحویل كافة حقوقھ االئتمانیة وملكیتھ ومصالحھ المتعلقة بالعوائد یتنازل )ت(
المعنیة (والمتعلقة بالحقوق والعوائد) (إن وجدت)  التي قد تنتج عن المعاملة التجاریة 

.بشكل مطلقإلتش إس بي سي المعنیة لصالح 
 assigns or transfers absolutely to HSBC all of its rights, title and interest in the associated 
underlying receivables (and related rights and proceeds) (if any) arising from the underlying 
Trade Transaction. 

وحیث تم احتساب مبلغ التمویل عن طریق تطبیق معدل محدد مسبقاً على أساس القیمة االسمیة للمستند أو االعتماد 
، عند استالم إتش إس بي سي ألي عوائد من ھذا المستند أو االعتماد المستندي تكون زائدة عن مبلغ المستندي

التمویل، فیجب على إتش إس بي سي أن یقوم بدفع تلك العوائد إلى العمیل ( بعد خصم أي التزامات مستحقة على 
العمیل)،

and where the amount of the Finance was calculated by applying an advance rate to the 
face value of the Document or Documentary Credit, upon receipt by HSBC of any proceeds 
of that Document or Documentary Credit in excess of the amount of the Finance, HSBC 
shall pay those proceeds to the Customer (after deducting any outstanding Customer 

Liabilities). 

إذا كان إتش إس بي سي قد قام بتمویل أي مستند أو اعتماد مستندي ولم یستلم إتش إس 6.3
بي سي الدفع بشكل كامل أو جزئي ألي سبب (أو ال یمكن، ألي سبب مھما كان، قبولھ من قبل إتش 

البنك الُمحصل أو البنك الُمقدم أو المسحوب إس بي سي) من البنك الُمصدر أو البنك الُمعزز أو
(حیثما ینطبق ذلك)، عندئٍذ ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك خطیاً من قبل المعنيعلیھ أو المدین 

إتش إس بي سي:
If HSBC has Financed a Document or Documentary Credit and payment in full or part is not 
received by HSBC for any reason (or cannot, for any reason whatsoever, be accepted by HSBC) 
from the relevant issuing bank, confirming bank, collecting bank, presenting bank, drawee or 
obligor (as applicable), then unless otherwise agreed in writing by HSBC:

لخدمة التجاریة بحق رجوع كامل ضد العمیل؛ ویتم تقدیم تلك ا)أ(
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such Trade Service is provided with full recourse against the Customer; and 

یُطلب من العمیل سداد وتعویض إتش إس بي سي عن المبالغ الغیر ُمستلمة.)ب(
the Customer is required to reimburse HSBC for amounts not received. 

یكون ذلك السداد مستحق الدفع مباشرةً عند طلب إتش إس بي سي باإلضافة إلى أیة فائدة مستحقة 
) وعلى العمیل سداد وتعویض إتش الرسوم والعموالت والفوائد والمصاریف(15الدفع طبقاً للمادة 

إس بي سي عن أیة خسارة أو ضرر یتكبده إتش إس بي سي كنتیجة لعدم الدفع.
Such reimbursement is payable immediately upon HSBC’s demand together with any interest 
payable in accordance with Clause 150 (Fees, commission, interest and charges) and the 
Customer shall reimburse HSBC for any loss or damage suffered by HSBC as a result of the 
non-payment.

إذا وافق إتش إس بي سي على تمویل أي مستند أو اعتماد مستندي على أساس عدم حق 6.4
الرجوع ولم یستلم إتش إس بي سي الدفع بشكل كامل أو جزئي (أو ال یمكن قبولھ من قبل إتش إس 
بي سي) من البنك الُمصدر أو البنك الُمعزز أو البنك الُمحصل أو البنك الُمقدم أو المسحوب علیھ 

(حیثما ینطبق ذلك)، یُطلب من العمیل فقط سداد وتعویض إتش إس بي سي عن المعنيمدین أو ال
المبالغ الغیر ُمستلمة إذا كان عدم الدفع بسبب حدث حق الرجوع. یكون ذلك السداد مستحق الدفع 

الرسوم (15مباشرةً عند طلب إتش إس بي سي باإلضافة إلى أیة فائدة مستحقة الدفع طبقاً للمادة 
) وعلى العمیل سداد وتعویض إتش إس بي سي عن أیة خسارة أو والعموالت والفوائد والمصاریف

ضرر یتكبده إتش إس بي سي كنتیجة لعدم الدفع.
If HSBC has agreed to Finance a Document or Documentary Credit on a non-recourse basis 
and payment in full or part is not received by HSBC (or cannot be accepted by HSBC) from the 
relevant issuing bank, confirming bank, collecting bank, presenting bank, drawee or obligor (as 
applicable), the Customer is only required to reimburse HSBC for amounts not received if the 
non-payment was due to a Recourse Event. Such reimbursement is payable immediately upon 
HSBC’s demand together with any interest payable in accordance with Clause 15 (Fees, 
commission, interest and charges) and the Customer shall reimburse HSBC for any loss or 
damage suffered by HSBC as a result of the non-payment.

یجوز إلتش إس بي إذا كان إتش إس بي سي قد قام بتمویل أي مستند أو اعتماد مستندي، 6.5
:تقدیرهسي حسب 

Where HSBC has Financed a Document or Documentary Credit, HSBC may at its discretion: 

اتخاذ قبول مشروط و/أو قبول السند لمصلحة الغیر و/أو تمدید تاریخ .أ
االستحقاق الدفع فیما یرتبط بأي مستند أو اعتماد مستندي من ھذا القبیل؛

take conditional acceptances and/or acceptances for honour and/or to extend the due date for 
payment in relation to any such Document or Documentary Credit; 

قبول الدفع من أي مسحوب علیھ أو قابل السند قبل تاریخ االستحقاق بموجب .ب
تخفیض أو خصم؛

accept payment from any drawee or acceptor before maturity under rebate or discount; 

قبول دفع جزئي قبل تاریخ االستحقاق وتسلیم جزء تناسبي من البضائع إلى .ج
أي مسحوب علیھ أو قابل لذلك المستند أو االعتماد المستندي أو إلى ُمستلم البضائع 

المعنیة؛
accept part payment before maturity and deliver a proportionate part of the Goods to any drawee 
or acceptor of such Document or Documentary Credit or the consignee of the related Goods; 

بناء على طلب أي مسحوب علیھ، تأخیر تقدیم أي مستند أو اعتماد مستندي .د
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ى التزام العمیل تجاه إتش إس بي سي فیما من ھذا القبیل للدفع أو القبول دون التأثیر عل
یختص بذلك المستند أو االعتماد المستندي؛

at the request of any drawee, delay presentation of such Document or Documentary Credit for 
payment or acceptance without affecting the liability of the Customer to HSBC in respect of such 
Document or Documentary Credit;  

منح تعویض ضد أیة خسارة ناشئة عن أیة تناقضات من أجل الحصول على .ه
قبول أو دفع أي مستند ویؤكد العمیل أن التزاماتھ بالسداد والتعویض المنصوص علیھ 

) تنطبق على أي تعویض من ھذا القبیل؛ والسداد والتعویض(9في المادة 
give an indemnity against any loss arising from any discrepancies in order to obtain acceptance 
or payment of a Document and the Customer confirms that its reimbursement obligations and 
the indemnity set out in Clause 9 (Reimbursement and ) shall apply to any such indemnity; and  

اتخاذ اإلجراءات والخطوات الالزمة السترداد أي مبلغ مستحق من أي قابل .و
ص بذلك المستند أو االعتماد للسند أو أي ُمظھر ألي مستند أو اعتماد مستندي فیما یخت

المستندي، على الرغم من قیام إتش إس بي سي بخصم مبلغ ذلك المستند أو االعتماد 
.لدي البنكالمستندي من حساب العمیل

institute proceedings and take steps for the recovery from the acceptors or endorsers of any 
such Document or Documentary Credit of any amount due in respect of such Document or 
Documentary Credit, despite HSBC having debited the bank account of the Customer with the 
amount of such Document or Documentary Credit.

 Trade Finance Loanقروض التمویل التجاري7

على أیة قروض تمویل تجاري قد یقدمھا إتش 7تسري الشروط الواردة في ھذه المادة 7.1
إس بي سي إلى العمیل من وقت ألخر.

The terms in this Clause 7 apply to any Trade Finance Loans which HSBC may provide to the 
Customer from time to time.  

مع مراعاة بنود أیة اتفاقیة تسھیالت معمول بھا قد تُطبق، یكون أي قرض تمویل تجاري 7.2
یقدمھ إتش إس بي سي إلى العمیل على أساس غیر ُملتزم بھ ویجوز إلتش إس بي سي إنھاء أو

إلغاء قرض التمویل التجاري ھذا في أي وقت بدون تقدیم أیة أسباب إلى العمیل.
Subject to the terms of any applicable Facility Agreement which may apply, any Trade Finance 
Loan which HSBC provides to the Customer shall be on an uncommitted basis and HSBC may 
terminate or cancel such Trade Finance Loan at any time without providing reasons to the 
Customer.

الرسوم (15تستحق الفائدة على قرض التمویل التجاري وتكون مستحقة الدفع طبقاً للمادة 7.3
).والعموالت والفوائد والمصاریف

Interest shall accrue on the Trade Finance Loan and shall be payable in accordance with Clause 
0 (Fees, commission, interest and charges). 

على العمیل دفع كل قرض تمویل تجاري باإلضافة إلى الفائدة المستحقة وأیة رسوم 7.4
وعموالت ومصاریف وتكالیف مستحقة تم تكبدھا من قبل إتش إس بي سي عند الطلب ما لم یوافق 

ً إتش إس بي سي على خالف ذلك  في أي حال على العمیل دفع قرض التمویل التجاري في . كتابیا
موعد أقصاه:
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The Customer shall repay each Trade Finance Loan together with accrued interest and any 
outstanding fees, commissions, charges and expenses incurred by HSBC on demand unless 
HSBC agrees otherwise in writing. In any event the Customer shall repay a Trade Finance Loan 
no later than: 

تاریخ االستحقاق ؛.أ
its maturity date of; 

إذا كان لتمویل بضائع أو خدمات، التاریخ الذي یقبض فیھ العمیل عوائد مبیعات .ب
؛ و/أو(بشكل كامل أو جزئي)ھذه البضائع أو الخدمات

if it is for financing goods or services, the date on which the Customer receives the proceeds of 
sale of those goods or services (in full or part); and/or 

مستحق للعمیل، التاریخ الذي یستلم فیھ العمیل مبلغ مدیونیةإذا كان لتمویل .ج
، والدین (بشكل كامل أو جزئي)

if it is for the financing of a debt owed to the Customer, the date on which the Customer receives 
payment of the debt (in full or part), 

كافة المبالغ المستحقة الدفع إلى قیامھ بتأمینعلى طلب إتش إس بي سي بناءً ،على العمیلویضمن 
یتم دفعھا بشكل مباشر إلى حساب ، أنالعمیل بموجب أو فیما یرتبط بأیة معاملة تجاریة ذات صلة

المعني حسب ما یتم تحدیده من قبل إتش إس بي سي لیتم استخدامھا مقابل إتش إس بي سي لدى
العمیل في حینھ).ى مستحقة على أخرالتزامات أي (وسداد قرض التمویل التجاري ذو الصلة

andupon the request of HSBC, the Customer will arrange forall monies payable to the Customer 
under or in connection with the relevant Trade Transaction to be paid directly to a bank account 
as specified by HSBC to be used towards the repayment of that Trade Finance Loan and any 
other outstanding Customer Liabilities.  

إذا كان قرض التمویل التجاري مستحق الدفع في یوم یحق للعمیل فیھ إجراء سحب 7.5
بموجب قرض تمویل تجاري آخر، قد یطلب إتش إس بي سي:

If a Trade Finance Loan is due for repayment on a day when the Customer is entitled to make 

a drawing under another Trade Finance Loan, HSBC may require:

وخصم مبلغ قرض التمویل التجاري المستحق الدفع من مبلغ السحب الذي سیتم إجراءه؛(أ)
the amount of the Trade Finance Loan that is to be repaid to be deducted from the amount of 
the drawing to be made; and

دفع فرق المبالغ فقط (إن وجد) إلى العمیل.(ب)
only the difference in amounts (if any) to be paid to the Customer. 

ً باعتماد 7.6 عندما یطلب العمیل الحصول على قرض تمویل تجاري ویجب أن یكون مدعوما
مستندي أو أمر شراء مؤكد أو فاتورة مبدئیة أو أي مستند داعم آخر محدد في الطلب، فیجب على 
العمیل، في أو قبل الوقت الذي یقوم فیھ بتقدیم طلب الحصول على قرض التمویل التجاري، أن یقوم 

االعتماد المستندي األصلي (بما في ذلك جمیع التعدیالت (إن وجدت) أو نسخة من أمر الشراء بتقدیم 
المؤكد أو الفاتورة المبدئیة أو أي مستند داعم آخر مشار إلیھ في الطلب، في كل حالة وذلك بموجب 
HSBCالنموذج المطلوب من قبل إتش إس بي سي  (المستند الداعم) Where the Customer
requests a Trade Finance Loan and it is to be backed by a Documentary Credit or a confirmed 
purchase order, pro-forma invoice or such other supporting document specified in the 
Application, the Customer shall, at or before the time when the Customer submits the 
Application for that Trade Finance Loan, lodge with HSBC the original Documentary Credit 
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(including all amendments (if any)) or a copy of the confirmed purchase order, pro-forma invoice 
or other such supporting document referred to in the Application (as applicable), in each case 
in the format required by HSBC (the Supporting Document).

عندما یقدم إتش إس بي سي قرض التمویل التجاري إلى العمیل مدعوماً بمستند داعم، 7.7
فیجب على العمیل: 

Where HSBC provides to the Customer a Trade Finance Loan backed by a Supporting 

Document, the Customer shall:

لغرض شراء و/أو إنتاج و/أو تحویل مویل التجاري استخدام عوائد قرض الت(أ)  أن یقوم فقط ب
البضائع المشار إلیھا في االعتماد تجھیز للبیع أو شحنالو/أو تصنیعو/أو تخزین و/أو تأمین و/أو 

.المستندي الداعم
only use the proceeds of that Trade Finance Loan for the purpose of purchasing, producing, 
processing, manufacturing, storing, insuring and/or preparing for sale or shipment of the Goods 
referred to in the Supporting Documents; 

بدون الموافقة الداعمعدم قبول أي تعدیل أو إلغاء في االعتماد المستندي7.9.أ
الخطیة المسبقة من قبل إتش إس بي سي؛

not accept any amendment to or cancellation of the Supporting Documents without HSBC's prior 
written consent; 

المستحقة إبالغ إتش إس بي سي فوراً إذا قلت قیمة البضائع المعنیة أو العوائد .ب
؛ ولتمویل التجاريافي أي وقت عن مبلغ قرض لداعماالمستندي بموجب االعتماد

promptly notify HSBC if the value of the relevant Goods or the proceeds due under the 
Supporting Document at any time falls below the amount of the Trade Finance Loan; and 

ً لالعتماد .ج إبالغ إتش إس بي سي فوراً إذا لم یتم شحن البضائع المعنیة طبقا
.لداعماالمستندي 

promptly notify HSBC if the relevant Goods are not shipped in accordance with the terms of the 
Supporting Documents. 

جب أن تكون المستندات عندما یكون المستند الداعم ھو االعتماد المستندي، فی.د
المقدمة إلى إتش غس بي سي ممتثلة بشمل صارم ألحكام وشروط االعتماد المستندي 

قبل إنتھاء المھلة الزمنیة المنصوص علیھ في االعتماد المستندي؛ و
where the Supporting Document is a Documentary Credit, present all Documents to HSBC in 
strict compliance with the terms and conditions of the Documentary Credit before the expiry of 
the time limit(s) prescribed in the Documentary Credit; and 

ً .ه فوراً بعد شحن البضائع المعنیة، ، وعندما ال یكون المستند الداعم اعتماداً نسبیا
تُثبت أن البضائع المعنیة قد تندات األخرى التي تزوید إتش إس بي سي بالفاتورة والمس

تم توریدھا إلى المشتري المعني طبقاً ألحكام وشروط عقد المبیعات المعني؛
where the Supporting Document is not a Documentary Credit, promptly following shipment of 
the relevant Goods, provide HSBC with the invoice and other documents evidencing that the 
relevant Goods have been supplied to the relevant buyer in accordance with the terms and 
conditions of the relevant sales contract. 

اً مدعومإلى العمیل قرض تمويل تجاري يقوم إتش إس بي سي بتقديم عندما 7.8

ستندات المطلوبة إلى قوم إتش إس بي سي بتقديم ويمستنديعتماد با الم
ــــي بتمويل ھذا البنك الُمصــــدر للدفع أو الموافقة و/أو  قیام إتش إس بي س
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مقدم بموجب ھذا االعتماد المســـتندي، االعتماد المســـتندي أو أي مســـتند 
عائدات االعتماد المستندي أو مبلغ يكون إتش إس بي سي مفوضاً باستخدام 

ـــداد قرض التمويل التجاري وأي التزامات لالتمويل  ـــتحقة للعمأخرى س یل مس
المستحقة).ة(بما في ذلك الفائد

Where HSBC provides to the Customer a Trade Finance Loan backed by a Documentary Credit 
and HSBC presents the required Documents to the issuing bank for payment or approval and/or 
HSBC Finances that Documentary Credit or any Document presented under that Documentary 
Credit, HSBC is authorised to apply the proceeds of the Documentary Credit or the amount of 
the Finance towards the repayment of that Trade Finance Loan and any other outstanding 
Customer Liabilities (including accrued interest). 

طلبات االفراج عن البضائع وضمانات الشحن وخطابات الضمان8
Applications for Release of Goods, Shipping Guarantees and Letters of 
Indemnity 

ي طلب إفراج عن بضائع أو ضمان شحن على أ8تنطبق الشروط الواردة في ھذه المادة 8.1
أو خطاب ضمان.

The terms in this Clause 8 apply to any Application for the release of Goods, shipping guarantee 
or letter of indemnity.  

إذا طلب العمیل من إتش إس بي سي التوقیع أو التصدیق على أي خطاب ضمان أو 8.2
ضمان شحن أو (حسبما تكون علیھ الحالة) توقیع أو تظھیر أو إصدار أیة بولیصة شحن جوي أو 

) لتسھیل مستندات النقلبولیصة شحن بحري أو إیصال طرد بریدي أو إذن تسلیم (مجتمعین، 
االفراج عن البضائع:

If the Customer requests HSBC to sign or countersign any letter of indemnity or shipping 
guarantee or (as the case may be) sign, endorse or release any air waybill, bill of lading, parcel 
post receipt or delivery order (collectively, the Transport Documents) to facilitate the release 
of Goods:

یكون إتش إس بي سي مفوضاً (ولكن غیر ملزماً) بـ:)أ(
HSBC is authorised (but not obliged):

الوفاء بأیة مطالبة (بما في ذلك قبول أي مستند ُمقدم) یتم تقدیمھا ) 1(
بموجب أي اعتماد مستندي أو تحصیل مستندي أو مستند متعلق بأیة بضائع تم 

فراج عنھا ودفع قیمة فاتورة البضائع أو قیمة البضائع (بحسب األعلى) دون اإل
ناقضات أم ال؛ دراسة أي من المستندات الُمقدمة وسواء كان على درایة بأیة ت

to honour any Claim (including the acceptance of any Document presented) made under any 
Documentary Credit, Collection or Document relating to any released Goods and to pay the 
invoiced amount of the Goods or the value of the Goods (whichever is higher) without examining 
any of the presented Documents and whether or not aware of any discrepancies; and  

مستندات نقل في حیازة إتش إس بي سي السترداد أي استخدام أیة ) 2(
خطاب ضمان أو ضمان شحن؛ و

to utilise any Transport Documents in HSBC's possession for the redemption of any letter of 
indemnity or shipping guarantee; and

ائع المعنیة (سواء على العمیل أن یقبل فوراً أي مستند ُمقدم للدفع مقابل البض)ب(
 9كانت متناقضة أم ال) وتعویض إتش إس بي سي وأي طرف ُمعوض آخر طبقاً للمادة
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).السداد والتعویض(
the Customer shall promptly accept any Document presented for the payment of the relevant 
Goods (whether discrepant or not) and shall indemnify HSBC and each other Indemnified Party 
in accordance with Clause 9 (Reimbursement and ).

یتم اإلفراج عن البضائع و/أو المستندات إلى العمیل لغرض تسلیم البضائع وبیعھا.8.3
Goods and/or Documents are released to the Customer for the purpose of taking delivery of and 
selling the Goods.

یجوز إلتش إس بي سي القیام بمساومة أو تسویة أو دفع أو مقاومة أیة مطالبة تنشأ عن 8.4
أو ترتبط بإصدار أي خطاب ضمان أو ضمان شحن أو توقیع إتش إس بي سي أو تظھیره أو 

التزام ومسؤولیة إعفاءإصداره ألي مستند نقل بالطریقة التي یراھا إتش إس بي سي مناسبة، دون 
ل عن السداد والتعویض إلتش إس بي سي بموجب ھذه الشروط.العمی

HSBC may compromise, settle, pay or resist any Claim arising from or in connection with the 
issuance of any letter of indemnity or shipping guarantee or HSBC signing, endorsing or 
releasing any Transport Document in such manner as HSBC determines appropriate, without 
releasing the Customer's obligation and liability to reimburse and indemnify HSBC hereunder. 

یقوم العمیل باسترداد وتسلیم كل خطاب ضمان أو ضمان شحن (إن وجد) إلى إتش إس 8.5
.المعنیةعقب استالم مستندات النقل األصلیة فوراً  ً بي سي لإللغاء مباشرة

The Customer shall redeem and deliver each letter of indemnity or shipping guarantee (if any) 
to HSBC for cancellation immediately upon receipt of the relevant original Transport Documents.

ل على أن التزامات العمیل المتعلقة بخطاب الضمان أو ضمان الشحن سوف یوافق العمی8.6
تستمر وال یجوز تخفیضھا حتى یتم إرجاع خطاب الضمان أو ضمان الشحن إلى إتش إس بي سي 

وإعفاء إتش إس بي سي من كافة التزاماتھ بموجب خطاب الضمان أو ضمان الشحن ھذا.
The Customer agrees that its Customer Liabilities in respect of a letter of indemnity or shipping 
guarantee shall continue and shall not be reduced until such letter of indemnity or shipping 
guarantee has been returned to HSBC and HSBC has been released from all its liabilities under 
such letter of indemnity or shipping guarantee.  

السداد والتعویض والحقوق األخرى–2القسم
SECTION 2 – REIMBURSEMENT, INDEMNITY AND OTHER RIGHTS 

Reimbursement and indemnityالسداد والتعویض9

د إلى إتش إس بي سي كافة المبالغ المدفوعة اسدبإعادة الدفع أو  بالالعمیل عند الطلب یقوم 9.1
فیما یختص أو أي شخص من قبل إتش إس بي سي أو المستحق دفعھا (بأیة طریقة مھما كانت) 

بالخدمة التجاریة وأن یدفع عند الطلب إلى إتش إس بي سي كافة المبالغ المستحقة في أي وقت من 
ل قرض وفوائد وعموالت ورسوم وتكالیف قبل العمیل إلى إتش إس بي سي بما في ذلك أي أص

متزایدة وضرائب ورسوم ومصاریف جمركیة فیما یختص بتلك الخدمة التجاریة وأیة تكالیف 
ونفقات تم تكبدھا من قبل إتش إس بي سي فیما یرتبط بتقدیم تلك الخدمة التجاریة.

The Customer shall upon demand reimburse or pay to HSBC all sums paid (in whatever 
manner) or due to be paid by HSBC to any person in respect of any Trade Service and shall 
upon demand pay to HSBC all sums owing at any time by the Customer to HSBC including any 
principal, interest, commissions, fees, Increased Costs, taxes, customs duties and charges in 
respect of such Trade Services and any costs and expenses incurred by HSBC in connection 
with providing such Trade Services.

على العمیل تعویض إتش إس بي سي، وكل عضو في مجموعة إتش إس بي سي، 9.2
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) عند الطلب ضد كافة االلتزامات الطرف الُمعوضومكاتبھم وموظفیھم ومفوضیھم (كل منھم، 
والخسائر والمبالغ واألضرار والطلبات والمطالبات والنفقات والتكالیف (بما في ذلك أتعاب المحاماة 

على أساس تعویض من قبل الغیروالطلبات وااللتزامات من قبل أي مستفید أو والرسوم والمطالبات 
كامل)، والعوائد واإلجراءات القانونیة والعواقب األخرى المباشرة والغیر مباشرة والتبعیة 

) التي قد یعاني منھا أو یتحملھا أو یتكبدھا أي طرف ُمعوض بموجب أو فیما الخسائر(مجتمعین، 
ناتجة عن الخسائرھذه من (إال إذا كانت وإنفاذ حقوقھ بموجب ھذه الشروط لتجاریة یرتبط بالخدمة ا

االحتیال أو اإلھمال الجسیم أو سوء السلوك المتعمد من قبل الطرف الُمعوض). 
The Customer shall indemnify HSBC, each HSBC Group member, and their officers, employees 
and delegates (each, an Indemnified Party) on demand against all direct, indirect and 
consequential liabilities and losses, payments, damages, demands, claims, expenses and costs 
(including legal fees and fees, claims, demands and liabilities from a beneficiary or any other 
person on a full indemnity basis), proceedings, actions and other consequences (collectively, 
the Losses) which any Indemnified Party may suffer, sustain or incur under or in connection 
with any Trade Service and the enforcement of its rights under these Terms (except where any 
such Loss is caused by the Indemnified Party's fraud, gross negligence or wilful misconduct).  
The Customer shall on demand pay to the Indemnified Party the full amount of the Losses.

ول والدفاع، على نفقة وتكلفة العمیل على العمیل، بناء على طلب أي طرف ُمعوض، المث9.3
الخاصة، عن أیة دعوى قانونیة قد یتم تقدیمھ ضد ذلك الطرف الُمعوض فیما یتعلق بالخدمة التجاریة 

وتقدیم أیة مساعدة حسبما یطلبھا ذلك الطرف الُمعوض بشكل معقول.
The Customer shall, upon request by any Indemnified Party, forthwith appear and defend at the 
Customer's own cost and expense any action which may be brought against such Indemnified 
Party in connection with any Trade Service and to provide such assistance as such Indemnified 
Party may reasonably require.

، الخصم من أي حساب وبدون إخطار مسبقي سي، في أي وقتیجوز إلتش إس ب9.4
یحتفظ بھ العمیل مع أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي، أو االقتطاع من أیة عوائد مصرفي 

أي من التزامات وُمحتفظ بھا أو ُمستلمة من قبل إتش إس بي سي والتي تكون مستحقة للعمیل، 
. الخصم سیؤدي إلى كشف الحساب المصرفي المعني)(حتى وإن كان ھذاالعمیل المستحقة في حینھ

HSBC may, at any time and without notice, debit from any bank account which the Customer 
holds with any HSBC Group member, or deduct from any proceeds held or received by HSBC 
which are due to the Customer, any Customer Liabilities outstanding at that time (even if such 
debit or deduction would cause the relevant bank account to become overdrawn).

ال یجوز بأي حال من األحوال إعفاء التعویضات الواردة في ھذه الشروط أو تقلیلھا، كما 9.5
بسبب تغییر إتش إس بي سي أو أي شخص من وقت آلخر، أو ال یجوز أن یتأثر التزام العمیل 

تسییلھ أو إعفاءه ألي من تلك التعویضات، أو منحھ أیة مھلة أو تساھل أو امتیاز، أو االتفاق مع أي 
شخص أو الموافقة على قبول أو تغییر أي حل وسط أو ترتیب أو تسویة، أو التخلي عن المطالبة 

تغییر أو تخفیض أو تمدید شروط الخدمة التجاریة، أو عن طریق أي أو تنفیذ الدفع، أو تحدید أو 
شيء تم القیام بھ أو التخلي عنھ، لكن لھذا الحكم، قد یؤدي إلى إعفاء أو بخالف ذلك تبرئة العمیل.
The indemnities contained in these Terms in any way discharged or diminished, nor shall the 
liability of the Customer be affected by reason of HSBC or any person from time to time, varying, 
realising or releasing any of the same, or granting any time, indulgence or concession or 
compounding with any person, or concurring in accepting or varying any compromise, 
arrangement or settlement, or omitting to claim or enforce payment, or determining, varying, 
reducing or extending the terms of any Trade Service, or by anything done or omitted which, 
but for this provision, might operate to discharge or otherwise exonerate the Customer. 
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Cash Collateralالضمانات النقدیة10

الذي یقرره إتش إس بي سي المصرفي على العمیل عند طلب الدفع إلى ذلك الحساب 10.1
نقدیة بمبلغ یكفي لتغطیة التزامات العمالء أو مبلغ أقل إذا تمت الموافقة من قبل إتش إس التغطیة 

).الضمانات النقدیةذلك المبلغ المدفوع، على أنھ بي سي (
The Customer shall upon demand pay to such bank account as HSBC may direct cash cover in 
an amount sufficient to cover the Customer Liabilities or such lesser amount if agreed by HSBC 
(such amount paid, being Cash Collateral).

تش إس بي سي، في شكل إلیمنح العمیل أن إذا كان مطلوباً من قبل إتش إس بي سي، 10.2
ومضمون ُمرضي إلتش إس بي سي، حق ضمان یكون مألوف في الوالیة القضائیة الحاكمة فیما 

تسجیل أو یتعلق بالحساب ومثل تلك الضمانات النقدیة، ویقوم العمیل بإجراء أي إیداع أو قید أو
إدراج لحق الضمان ذلك حتى یتم إتمامھ ویكون قابل للنفاذ ضد العمیل، وعلیھ أن یدفع أیة رسوم 

ذات صلة.
If required by HSBC, the Customer will grant to HSBC, in form and substance satisfactory to 
HSBC, a security interest which is customary in the Governing Jurisdiction in respect of the bank 
account and such Cash Collateral and the Customer shall undertake any filing, registration, 
recording or enrolment of such security interest for it to be perfected and enforceable against 
the Customer and shall pay any related fees.

سواًء عن (تطبیق ،في أي وقت وبدون أي إخطار أو مطالبة، یجوز إلتش إس بي سي10.3
لسداد أي مطالبة أو إعادة نقدیة الضمانات الطریق المقاصة أو التحویل أو غیر ذلك) أي أو جمیع 

.لعمیللاألخرىتزاماتلاالأو جمیع لوفاء بأي من اسداد أي قرض تمویل تجاري و/أو 
HSBC may, at any time without notice or demand, apply (whether by way of set-off, transfer or 
otherwise) any or all Cash Collateral towards the payment of any Claim, the repayment of any 
Trade Finance Loan and/or satisfaction of any or all other Customer Liabilities.   

ما لم یوافق إتش إس بي سي على خالف ذلك:10.4
Unless HSBC otherwise agrees:

ال تُشكل الضمانات النقدیة دیناً مستحقاً من قبل إتش إس بي سي للعمیل أو ألي )أ(
سواًء بشكل كامل ولكن تكون واجبة األداء أو قابلة لالسترجاع (شخص آخر 

أو جزئي) من قبل إتش إس بي سي إلى العمیل أو أي شخص آخر، وفي كل 
وما لم یكون إتش إس بي سي مقتنعاً بأن جمیع التزامات العمیل قد تم حالة، 

وتم إعفاءھا بالكامل؛للرجوع فیھدفعھا بشكل غیر مشروط وغیر قابل 
Cash Collateral shall not constitute a debt owed by HSBC to the Customer or any other person 
and shall not be repayable or refundable (in whole or in part) by HSBC to the Customer or any 
other person, in each case, until and unless HSBC is satisfied that all the Customer Liabilities 
have been unconditionally and irrevocably paid and discharged in full; and

لیس ھناك أیة فائدة مستحقة على الضمانات النقدیة.)ب(
no interest shall accrue on Cash Collateral.

و ضمان أو امتیاز أو حق ال یجوز للعمیل إنشاء أو السماح بإنشاء أي رھن أو تكلیف أ10.5
یُحتفظ فیھ بتلك الضمانات مصرفي ضمان آخر أو عبء على الضمانات النقدیة، أو أي حساب 

النقدیة (باستثناء أي ضمان لصالح إتش إس بي سي) أو التنازل عنھ أو نقلھ، أو التصرف فیھ بشكل 
آخر.

The Customer shall not create or permit to subsist any mortgage, charge, pledge, lien or other 
security interest or encumbrance over the Cash Collateral, or any bank account in which such 
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Cash Collateral is held (except for any security in favour of HSBC) or assign, transfer or 
otherwise deal with the same. 

Pledgeرھنال11

یدفع العمیل إلى إتش إس بي سي عند الطلب كافة التزامات العمیل.11.1
The Customer will pay to HSBC on demand all Customer Liabilities. 

یرھن العمیل بموجب ھذه الشروط، إلى الحد المسوح بھ، إلى إتش إس بي سي كضمان 11.2
جمیع المستندات والبضائع التي تكون في أي وقت في حیازة أو سیطرة مستمر اللتزامات العمیل،

فعلیة أو الحقة إلتش إس بي سي أو یُحتفظ بھا كأمانة لـ، أو لصالح، إتش إس بي سي سواء للحصانة 
ذلك في أو لم یكنأو التحصیل المستندي أو الضمان أو تقدیم مطالبة أو أي سبب آخر، وسواء كان

في الوالیة القضائیة الحاكمة أو في أي مكان آخر.أوسیاق األعمال المصرفیة العادیة 
The Customer hereby, to the extent permissible, pledges to HSBC as a continuing security for 
the Customer Liabilities all Documents and Goods which are at any time in actual or constructive 
possession or control of HSBC or held on trust for, or to the order of, HSBC 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 the Governing Jurisdiction or elsewhere. 

إلى الحد المطلوب من قبل إتش إس بي سي، على العمیل القیام بكافة التصرفات (بما في 11.3
ذلك إبرام مستندات إضافیة) إلنشاء وإثبات وإعطاء النفاذ الكامل ألي رھن على المستندات والبضائع 

كضمان اللتزامات العمیل.
To the extent required by HSBC, the Customer shall do all acts (including entering into such 
further documents) to create, evidence and give the full effect of a pledge over the Documents 
and Goods as security for the Customer Liabilities.

ن (أو ما یعادلھ) في الوالیة القضائیة الحاكمة أو إیداعھ أو بخالف إذا تطلب تسجیل أي رھ11.4
ذلك قیده علناً حتى یكون قابل للنفاذ، على العمیل بناء على طلب إتش إس بي سي اتخاذ كافة األفعال 

المعقولة لتسجیل و/أو إیداع و/أو قید ذلك الرھن (بما في ذلك دفع أیة رسوم ذات صلة).
If, in the Governing Jurisdiction a pledge (or its equivalent) is required to be registered, filed or 
otherwise publicly recorded for it to be enforceable, upon request of HSBC the Customer shall 
take all reasonable action to so register, file and/or record such pledge (including making 
payment of any related fees).

.11على حق دمج وتوحید الضمانات على الرھن بموجب ھذه المادة ینطبق أي قیدال 11.5
Any restriction on the right of consolidating securities shall not apply to the pledge under this 
Clause 11.

تظل المخاطرة في أیة مستندات وبضائع مرھونة لدى العمیل وال یتحمل أي من إتش إس 11.6
بي سي أو أي عضو آخر في مجموعة إتش إس بي سي المسؤولیة عن أیة خسارة أو ضرر أو 

انخفاض في قیمة أیة مستندات أو بضائع یحتفظ بھا إتش إس بي سي كضمان.
The risk in any Documents and Goods pledged shall remain with the Customer and neither 
HSBC nor any other HSBC Group member shall be responsible for any loss or damage or 
depreciation in value of any Documents or Goods held by HSBC as security.

:Ifفي حال:11.7

التزامات العمیل عند استحقاقھا أو طلبھا؛منفي دفع أیةإخفق العمیل )أ(
the Customer fails to pay any Customer Liabilities when due or demanded;

عدم امتثال العمیل ألي حكم آخر من ھذه الشروط؛)ب(
the Customer does not comply with any other provision of these Terms; 
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قرار تم تقدیمھ من قبل العمیل بموجب ھذه الشروط أو إثبات عدم صحة أي إ)ج(
عدم صحتھ عند تقدیمھ أو اعتباره قد تم تقدیمھ؛

any representation made by the Customer under these Terms is or proves to have been 
incorrect when made or deemed to have been made; 

رافھ بعدم قدرتھ على دفع دیونھ عند استحقاقھا أو كون عدم قدرة العمیل أو اعت)د(
ً لقوانین الوالیة القضائیة الخاصة  ً وفقا العمیل أو اعتباره ُمعسراً أو ُمفلسا

بتأسیسھ و/أو إنشاءه (حسبما ھو معمول بھ)؛ أو
the Customer is unable or admits inability to pay its debts as they fall due or the Customer is or 
is deemed to be insolvent or bankrupt under the laws of its jurisdiction of establishment and/or 
incorporation (as applicable); or

دخول العمیل في أو أصبح خاضعاً إلعادة تنظیم أو تكوین أو ترتیب آخر مع )ه(
آخر من إجراءات اإلفالس أو واحد أو أكثر من الدائنین أو تصفیة أو أي شكل 

اإلعسار أو اإلجراءات القانونیة،
the Customer enters into or becomes subject to a reorganisation, a composition or other 
arrangement with one or more creditors, a winding-up, or any other form of bankruptcy or 
insolvency process or proceeding,   

یجوز إلتش إس بي سي تنفیذ رھنھ، بدون طلب أو إشعار أو إجراءات قانونیة أو أي إجراء آخر 
فیما یتعلق بالعمیل أو أي شخص آخر، أو تسییل أو بیع أو تداول أو بخالف ذلك التصرف في كافة 

یود ومطالبات، وال أو بعض المستندات والبضائع في أي وقت وبأیة طریقة یراھا مناسبة دون أي ق
یكون إتش إس بي سي مسؤوالً عن أیة خسارة تنشأ عن ھذا التسییل أو البیع أو التداول أو التصرف.
HSBC may enforce its pledge and may, without demand, notice, legal process or any other 
action with respect to the Customer or any other person, realise, sell, negotiate or otherwise 
dispose of all or some of the Documents and the Goods at any time and in any way which it 
deems expedient free from any restrictions and claims and HSBC shall not be liable for any loss 
arising out of such realisation, sale, negotiation or disposal. 

یمكن أن تُقید كافة األموال التي یتم استالمھا أو استردادھا أو تسییلھا من قبل إتش إس 11.8
من أجل ذلكبي سي عقب تنفیذ الرھن في حساب منفصل معلق بفائدة طالما قرر إتش إس بي سي

تجاه الوفاء بكامل التزامات العمیل.ھالحفاظ على حقوق
All monies received, recovered or otherwise realised by HSBC following the enforcement of the 
pledge may be credited to a separate interest-bearing suspense account for so long as HSBC 
determines in order to preserve HSBC's rights towards discharge of the whole of the Customer 
Liabilities. 

Trust receiptsإیصاالت األمانة12

بینما تظل أي من التزامات العمیل معلقة فیما یتعلق بخدمة تجاریة ُمقدمة فیما یرتبط بأیة 12.1
للعمیل أو مستندات أو بضائع، إذا كانت ھذه المستندات أو البضائع ُمحتفظ بھا أو تم إصدارھا 

لصالحھ، فإن العمیل:
Whilst any Customer Liabilities remain outstanding in respect of any Trade Service provided in 
relation to any Documents or Goods, if any such Documents or Goods are held by or released 
to the Customer or to its order, the Customer:

یحتفظ بتلك المستندات والبضائع (وعوائد البیع و/أو أي تأمین) كأمانة لصالح )أ(
أو، إذا لم یتم االعتراف باألمانة وإنفاذھا، یحتفظ بھا لصالح إتش إس (إتش إس بي سي 

بي سي) حصراً للغرض المتفق علیھ بین إتش إس بي سي والعمیل من وقت آلخر فیما 
لمقدمة؛یتعلق بالخدمة التجاریة ا
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will hold such Documents and Goods (and the proceeds of sale and/or any insurance) on trust 
for HSBC (or, if a trust is not recognised and enforceable hold to the order of HSBC) exclusively 
for the purpose agreed between HSBC and the Customer from time to time in respect of the 
Trade Service being provided;  

یحتفظ بعوائد البیع و/أو التأمین، ویقوم بتخزین تلك البضائع، بشكل منفصل )ب(
عن أیة ممتلكات أخرى للعمیل ویمكن تحدیده؛

will keep such sale and/or insurance proceeds, and store such Goods, separate from any other 
property of the Customer and capable of being identified;

یؤكد بأن تلك المستندات والبضائع ستظل خاضعة للرھن المنصوص علیھ في )ج(
) لكن على مسؤولیة العمیل؛الرھن(11المادة 

confirms that such Documents and Goods will continue to be subject to the pledge in Clause 11 

(  Pledge) but at the risk of the 
Customer;

بي سي، بالتوقیع على وتسلیم إلى إتش إس بي یقوم، بناء على طلب إتش إس)د(
سي إیصاالت أمانة بشكل ومضمون ُمرضي إلى إتش إس بي سي باإلضافة إلى أیة 

مستندات أخرى قد یطلبھا إتش إس بي سي؛
will, at the request of HSBC, execute and deliver to HSBC trust receipts in form and substance 
satisfactory to HSBC together with any other documentation HSBC may require; 

یمتثل فوراً وبشكل كامل بأیة تعلیمات أو طلب یعطیھ إتش إس بي سي إلى (ھـ)
العمیل فیما یتعلق بتلك المستندات والبضائع؛

will comply promptly and fully with any instructions or request which HSBC may give to the 
Customer in relation to such Documents and Goods; 

یقوم، عند االستالم، بدفع عوائد بیع و/أو تأمین البضائع إلى إتش إس بي سي (و)
فوراً؛ و

will, upon receipt, promptly pay to HSBC the proceeds of sale and/or insurance of the Goods; 
and

نھ یجوز إلتش إس بي سي في أي وقت أخذ حیازة البضائع و/أو یُقر بأ(ز)
المستندات و/أو عوائد بیع و/أو تأمین البضائع والتصرف فیھا.

acknowledges that HSBC may at any time take possession and dispose of the Goods, 
Documents and/or sale and/or insurance proceeds of the Goods. 

Set-offالمقاصاة13

یجوز إلتش إس بي سي، في أي وقت وبدون إشعار، أن یجمع أو یُدمج ویُوحد كافة 13.1
حسابات العمیل الُمحتفظ بھا لدى إتش إس بي سي و/أو مقاصة أي من التزامات العمیل مقابل أي 

ذلك ما یتعلق بأیة ضمانات نقدیة، أو التزام مستحق من قبل إتش إس بي سي إلى العمیل (بما في 
العوائد الُمستلمة أو الُمحتفظ بھا من قبل إتش إس بي سي)، بغض النظر عن مكان الدفع أو فرع 

الحجز أو العملة ألي من االلتزامین.
HSBC may, at any time and without notice, combine or consolidate all the bank accounts of the 
Customer held with HSBC and/or set-off any Customer Liabilities against any obligation owed 
by HSBC to the Customer (including in respect of any Cash Collateral, or proceeds received or 
held by HSBC), regardless of the place of payment, booking branch or currency of either 
obligation.
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من أجل إنفاذ أیة مقاصاة یجوز إلتش إس بي سي تحویل أي مبلغ یكون بعملة مختلفة 13.2
بسعر الصرف المعني.

To effect any set-off HSBC may convert to a currency any amount which is in a different currency 
at the relevant Exchange Rate.

إذا كانت أي من التزامات العمیل غیر ُمصفاة أو غیر مؤكدة، یجوز إلتش إس بي سي 13.3
فرض أو مقاصة مبلغ یتم تقدیره من قبلھ بحسن نیة لیكون مبلغ ھذا االلتزام.

If any Customer Liabilities are unliquidated or unascertained, HSBC may apply or set off an 
amount estimated by it in good faith to be the amount of that liability.

Supplementary rightsالحقوق التكمیلیة14

وال تخضع ،یجب أن تكون حقوق إتش إس بي سي بموجب ھذه الشروط باإلضافة إلى14.1
التعویضات أو الضمانات أو الكفاالت أو ،وال تتأثر بأي شكل من األشكال بأي واحد أو أكثر من

غیرھا من االلتزامات التي قد یحتفظ بھا إتش إس بي سي اآلن أو الحقاً سواء من العمیل أو أي 
شخص آخر.

HSBC’s rights under these Terms are to be in addition to and are not to be in any way prejudiced 
or affected by any one or more other indemnities, guarantees, securities or other obligations 
which HSBC may now or subsequently hold whether from the Customer or any other person. 

یجوز إلتش إس بي سي تنفیذ حقوقھ بموجب ھذه الشروط أو فیما یتعلق بأیة تعویضات 14.2
إتش إس بي سي اآلن أو الحقاً سواء ھا بأو التزامات أخرى التي قد یحتفظ أو ضمانات أو كفاالت 

من العمیل أو أي شخص آخر في أي أمر یختاره ویتخلي العمیل عن أیة حقوق قد تكون لھ وتنص 
على خالف ذلك.

HSBC may enforce its rights under these Terms or in respect of any other indemnities, 
guarantees, securities or other obligations which HSBC may now or subsequently hold whether 
from the Customer or any other person in any order it chooses and the Customer waives any 
rights it may have which provide otherwise.   

الرسوم والدفع-3لقسم ا
SECTION 3 – FEES AND PAYMENTS 

الرسوم والعموالت والفوائد والمصاریف15
Fees, commission, interest and charges

ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك كتابیاً مع العمیل:15.1
Unless otherwise agreed in writing with the Customer: 

والعموالت) من قبل یتم دفع الرسوم والمصاریف األخرى (بخالف الفوائد )أ(
العمیل إلى إتش إس بي سي فیما یتعلق بكل خدمة تجاریة بالمعدالت، وبالمبالغ، وفي 

فة أو غیر یاألوقات المتفق علیھا في الطلب ذي الصلة أو اتفاقیة التسھیالت أو سجل التعر
إلتش إس بي سي.اإلعتیادیةذلك طبقاً للممارسات 

fees and other charges (other than interest and commission) shall be payable by the Customer 
to HSBC in respect of each Trade Service at the rates, in the amounts, and at the times agreed 
in the relevant Application, Facility Agreement or Tariff Book or as otherwise in accordance with 
HSBC's standard practices; 

یتم دفع الفائدة من قبل العمیل إلى إتش إس بي سي عند الطلب فیما یتعلق بأي )ب(
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قرض تمویل تجاري أو تمویل، ویتم استحقاقھا على مبلغ قرض التمویل التجاري أو 
التمویل للفترة من التاریخ الذي یقدم فیھ إتش إس بي سي قرض التمویل التجاري ذلك أو 

ل إلى التاریخ الذي یتم فیھ دفع أو تسویة قرض التمویل التجاري ذلك أو التمویل التموی
بالكامل، ویتم احتسابھا بالرجوع إلى المعدالت المتفق علیھا في الطلب ذي الصلة أو 

إلتش إس بي اإلعتیادیةاتفاقیة التسھیالت أو سجل التعرفة أو غیر ذلك طبقاً للممارسات 
سي.

interest shall be payable by the Customer to HSBC upon demand in respect of any Trade 
Finance Loan or Finance, shall accrue on the amount of such Trade Finance Loan or Finance 
for the period from the date HSBC provides such Trade Finance Loan or Finance to the date 
such Trade Finance Loan or Finance is repaid or settled in full, and shall be calculated by 
reference to the rates agreed in the relevant Application, Facility Agreement or Tariff Book or as 
otherwise in accordance with HSBC's standard practices;  

من قبل العمیل إلى إتش إس بي سي عند الطلب فیما یتعلق بأیة یتم دفع الفائدة)ج(
مطالبة یتم دفعھا من قبل إتش إس بي سي، ویتم استحقاقھا على مبلغ المطالبة للفترة من 
التاریخ الذي یدفع فیھ إتش إس بي سي تلك المطالبة إلى التاریخ الذي یتم فیھ دفع التزامات 

بالكامل، ویتم احتسابھا بالرجوع إلى المعدالت المتفق العمیل الناتجة عن تلك المطالبة 
علیھا في الطلب ذي الصلة أو اتفاقیة التسھیالت أو سجل التعرفة أو غیر ذلك طبقاً 

إلتش إس بي سي؛ واإلعتیادیةللممارسات 
interest shall be payable by the Customer to HSBC upon demand in respect of any Claim paid 
by HSBC, shall accrue on the amount of the Claim for the period from the date HSBC pays such 
Claim to the date the Customer Liabilities resulting from such Claim are reimbursed in full, and 
shall be calculated by reference to the rates agreed in the relevant Application, Facility 
Agreement or Tariff Book or as otherwise in accordance with HSBC's standard practices; and 

یتم دفع العمولة من قبل العمیل إلى إتش إس بي سي عند الطلب فیما یتعلق )د(
االعتماد بأي اعتماد مستندي أو سند ویتم احتسابھا بالرجوع إلى القیمة االسمیة لذلك 

المستندي أو السند والمعدالت المتفق علیھا في الطلب ذي الصلة أو اتفاقیة التسھیالت أو 
إلتش إس بي سي.اإلعتیادیةقاً للممارسات سجل التعرفة أو غیر ذلك طب

commission shall be payable by the Customer to HSBC upon demand in respect of any 
Documentary Credit or Instrument and shall be calculated by reference to the face value of such 
Documentary Credit or Instrument and the rates agreed in the relevant Application, Facility 
Agreement or Tariff Book or as otherwise in accordance with HSBC's standard practices. 

تتراكم أیة رسوم أو فوائد أو عموالت مستحقة فیما یتعلق بالخدمة التجاریة من یوم آلخر 15.2
یوماً أو، في أي حال 365ویتم احتسابھا على أساس العدد الفعلي لألیام المنقضیة وسنة مكونة من 

رسة السوق تلك.یكون فیھ ممارسة السوق في الوالیة القضائیة الحاكمة المعنیة مختلفاً، طبقاً لمما
Any fee, interest or commission accruing in respect of a Trade Service will accrue from day to 
day and is calculated on the basis of the actual number of days elapsed and a year of 365 days 
or, in any case where the market practice in the relevant Governing Jurisdiction differs, in 
accordance with that market practice.    

تكون أیة رسوم أو عموالت أو فوائد أو مصاریف مستحقة الدفع من قبل العمیل إلى إتش 15.3
إس بي سي غیر قابلة لالسترداد.

Any fee, commission, interest or charge payable by the Customer to HSBC is non-refundable. 

إذا أخفق العمیل في دفع أي مبلغ مستحق علیھ بموجب ھذه الشروط في تاریخ استحقاقھ، 15.4
یتم استحقاق فائدة متأخرة على المبلغ المتأخر من تاریخ االستحقاق حتى تاریخ الدفع الفعلي (قبل 
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تفاقیة التسھیالت أو سجل وبعد الحكم على حد سواء) بالمعدل المتفق علیھ في الطلب ذي الصلة أو ا
إلتش إس بي سي.اإلعتیادیةالتعرفة أو غیر ذلك طبقاً للممارسات 

If the Customer fails to pay any amount payable by it under these Terms on its due date, default 
interest shall accrue on the overdue amount from the due date up to the date of actual payment 
(both before and after judgment) at the rate agreed in the relevant Application, Facility 
Agreement or Tariff Book or as otherwise in accordance with HSBC's standard practices.   

Paymentsالدفع16

ل العمیل إلى إتش إس بي سي بأموال متاحة بشكل فوري وقابلة للتحویل یتم الدفع من قب16.1
ً وخالصة حسبما یتم تحدیده من قبل إتش إس بي سي دون أیة مقاصة أو إدعاء مقابل أو  مجانا

اقتطاع أو شروط من أي نوع ما لم یجبرھا القانون.
Payments by the Customer shall be made to HSBC in immediately available, freely transferable, 
cleared funds and as specified by HSBC without any set-off, counterclaim, withholding or 
conditions of any kind unless compelled by law. 

یتم التعبیر عن كافة المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع إلى إتش إس بي سي فیما یتعلق16.2
بالخدمة التجاریة على أساس حصر ضریبي. یجب على العمیل دفع أیة ضریبة ذات صلة (حسب 

الضرورة) على أي مبلغ یكون مطلوباً من العمیل دفعھ إلى إتش إس بي سي.
All amounts paid or payable to HSBC in respect of any Trade Service are expressed on a Tax-
exclusive basis. The Customer must pay any relevant Tax (as necessary) on any amount that 
the Customer is required to pay HSBC.

إذا كان ھناك أي خصم أو استقطاع مطلوب بموجب القانون (بما في ذلك على حساب أیة 16.3
ضریبة)، یجب على العمیل:

If any deduction or withholding is required by law (including on account of any Tax), the 
Customer must:

زیادة المبلغ المدفوع بحیث یستلم إتش إس بي سي، بعد إجراء الحد األدنى )أ(
للخصم أو االستقطاع المطلوب، ویكون لھ الحق في االحتفاظ بمبلغ صاف یساوي على 

تم ذلك الخصم أو االستقطاع؛ واألقل المبلغ الذي كان سیستلمھ إتش إس بي سي إن لم ی
increase the sum payable so that, after making the minimum deduction or withholding required, 
HSBC will receive and be entitled to retain a net sum at least equal to the sum that HSBC would 
have received had that deduction or withholding not been made; and 

یوماً من ذلك الدفع، یتم إرسال تأكید خطي إلى إتش إس بي 30في غضون )ب(
سي من ھیئة الضرائب المعنیة یثبت استالم ھیئة الضرائب المعنیة لھذا الخصم أو 

االستقطاع.
within 30 days of such payment, forward to HSBC the confirmation in writing from the relevant 
tax authority evidencing receipt by the relevant tax authority of that deduction or withholding.

من قبل العمیل إلى إتش ما لم یوافق إتش إس بي سي على خالف ذلك، فإن كل دفعة تتم 16.4
ویتنازل العمیل عن أي لدفعة مقابلھاالتي تم اجراء تلك اإس بي سي بعملة التزام العمیل ذي الصلة

إتش إس وفي حال استالم حق قد یكون لھ في أیة والیة قضائیة في دفع ذلك المبلغ بعملة أخرى.  
ة مستحقةالدفعهالتي كان فیھا ھذغیر العملة  بعملة أو أي شخص أخر من العمیل ألي دفعة بي سي 

لة أخرى، فقد یقوم إتش إس بي سي باستخدامھا أو إذا كان أي ضمان نقدي مطلوباً تحویلھ إلى عم
للوفاء بأي التزامات مستحقة للعمیل بعملة أخرى، ویتعھد إتش إس بي سي بالقیام بھذا التحویل 
باستخدام سعر الصرف المعني (أو، إن أمكن، وفقًا لشروط أي اتفاقیة تحوط قد تم إبرامھا بین 

ما یقوم إتش إس بي سي بأي تحویل عملة مسموح العمیل و إتش إس بي سي لھذه األغراض). وعند
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على العمیل تعویض إتش إس بي سي عن أیة تكالیف أو خسائر ،  وجب بھ بموجب ھذه الشروط
.قد یتكبدھا إتش إس بي سي أثناء إجراء ھذا التحویل أو التزامات 

1.2 Unless HSBC agrees otherwise, each payment by the Customer to HSBC shall be made 
in the currency of the relevant Customer Liability for which that payment is being made and the 
Customer waives any right it may have in any jurisdiction to pay such payment in another 
currency. If HSBC recivies a payment from the Customer or any other person in a currency 
which is not the currency in which that  payment was due or if any Cash Collecteral needs to be 
converted into another currency so that HSBC may apply it to satisfy any outstanding Customer 
Liabilities in another currency, HSBC shall undertake that conversion using the relevant 
Exchange Rate (or, if applicable, pursuant to the terms of any hedging agreement that the 
Customer and HSBC may have entered into for these purposes). Where HSBC undertakes any 
currency conversion permitted by these Terms, the Customer shall indemnify HSBC for any 
cost, loss or liability incurred by HSBC in undertaking the conversion. 

إذا تُطلب تحویل مبلغ مستحق من العمیل، أو أي أمر أو حكم أو قرار تم إصداره فیما 16.5
أخرى لغرض تقدیم أو إقامة مطالبة أو إثبات ضد یتعلق بأي مبلغ مستحق من العمیل، إلى عملة 

العمیل أو أي شخص آخر، أو الحصول على أو تنفیذ أمر أو حكم أو قرار، یجب على العمیل 
تعویض إتش إس بي سي عن أیة تكالیف أو خسائر أو التزامات تنشأ عن أو نتیجة للتحویل.

If any payment due from the Customer, or any order, judgment or award given or made in 
relation to any payment due from the Customer, has to be converted into another currency for 
the purpose of making or filing a claim or proof against the Customer or any other person, or 
obtaining or enforcing an order, judgment or award, the Customer shall indemnify HSBC against 
any cost, loss or liability arising out of or as a result of the conversion.

یكون أي إشعار، أو قرار من قبل، إتش إس بي سي لمعدل أو مبلغ بموجب ھذه الشروط 16.6
ھ في ھذه الشروط (إال إذا كان یحتوي على خطأ واضح) أو الخدمة التجاریة أو أي مستند مشار إلی

دلیالً قاطعاً على ھذا المعدل أو المبلغ.  في أیة إجراءات قانونیة مرتبطة بھذه الشروط و/أو الخدمة 
التجاریة، تعتبر مدخالت حساب إتش إس بي سي دلیالً ظاھریاً على المسائل التي ترتبط بھا.

Any notice from, or determination by, HSBC of a rate or amount under these Terms, a Trade 
Service or any document referred to in these Terms shall (unless it contains an obvious error) 
be conclusive evidence of that rate or amount.  In any legal proceedings connected with these 
Terms and/or a Trade Service, the account entries of HSBC are prima facie evidence of the 
matters to which they relate.

یجوز تطبیق أیة أموال مدفوعة إلى إتش إس بي سي فیما یتعلق بالتزامات العمیل في ھذه 16.7
علق طالما قرر إتش إس بي سي من حساب منفصل مااللتزامات أو للوفاء بھا أو یجوز تقییدھا في 

أجل الحفاظ على حقوق إتش إس بي سي تجاه الوفاء بكامل التزامات العمیل.
Any moneys paid to HSBC in respect of the Customer Liabilities may be applied in or towards 
satisfaction of the same or credited to a separate suspense account for so long as HSBC 
determines in order to preserve HSBC's rights towards discharge of the whole of the Customer 
Liabilities. 

یتم تطبیق المبالغ التي یتم استالمھا من قبل إتش إس بي سي (ما لم ینص القانون إجباریاً 16.8
على خالف ذلك):

Moneys received by HSBC shall be applied by it (unless otherwise mandatorily required by law): 

أوالً، في أداء جمیع التكالیف والرسوم والمصاریف (بما في ذلك أتعاب )أ(
المحاماة) التي یدفعھا العمیل إلى إتش إس بي سي؛

first, in discharging all costs, fees and expenses (including legal fees) owing by the Customer 
to HSBC; 
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ثانیاً، في أو مقابل أداء أیة فائدة أو مبالغ أخرى (ال تكون أصل المبلغ) تكون )ب(
تش إس بي سي؛ وإلمستحقة 

second, in or towards the discharge of any interest or other amounts (not being principal) owing 
to HSBC; and 

ً )ت( أو مقابل أداء أي أصل من أصل المبلغ المستحق من قبل العمیل إلى في ،وثالثا
إتش إس بي سي.

thirdly in or towards the discharge of any principal owing by the Customer to HSBC. 

إذا تُطلب إعادة دفع أیة أموال مدفوعة إلى إتش إس بي سي فیما یتعلق بالتزامات العمیل 16.9
انون یتعلق باإلعسار أو اإلفالس أو التصفیة أو ألي سبب آخر، یجوز إلتش إس بي بموجب أي ق

كما لو كانت ھذه األموال لم تُدفع.المعنیةسي تنفیذ ھذه الشروط والخدمة التجاریة 
If any moneys paid to HSBC in respect of the Customer Liabilities are required to be repaid by 
virtue of any law relating to insolvency, bankruptcy or liquidation or for any other reason, HSBC 
may enforce these Terms and the relevant Trade Service as if such moneys had not been paid. 

التالي. وفي تلك تكون أیة مبالغ تُستحق في یوم آخر غیر یوم عمل مستحقة في یوم العمل 16.10
الحالة، یتم تعدیل احتساب الفوائد والعموالت تبعاً لذلك.

Any sums that would fall due on a day other than a Business Day will be due on the next 
Business Day. In such event, interest and commission calculations will be adjusted accordingly. 

إذا تم احتساب أي مبلغ یدفعھ العمیل إلى إتش إس بي سي فیما یتعلق بخدمة تجاریة 16.11
بالرجوع إلى معدل الفائدة القیاسي المنشور (مثل معدل الفائدة المرجعي لدى البنك المركزي) وكان 

.ھذا المعدل أقل من صفر في المائة عند االحتساب، فإن ھذا المعدل سیعتبر صفراً في المائة
If any amount to be paid by the Customer to HSBC in connection with a Trade Service is 
calculated by reference to a published benchmark interest rate (such as a central bank reference 
rate) and that rate is less than zero per cent at the time of calculation, such rate shall be deemed 
to be zero per cent.

اإلقرارات والتعھدات والعقوبات-4القسم 
SECTION 4 – REPRESENTATIONS, UNDERTAKINGS AND SANCTIONS 

Representations and warrantiesاإلقرارات والضمانات17

والضمانات األخرى التي یقدمھا العمیل إلى إتش إس بي سي، باإلضافة إلى اإلقرارات 17.1
یُقر العمیل ویضمن إلتش إس بي سي ما یلي:

In addition to other representations and warranties made by the Customer to HSBC, the 
Customer represents and warrants to HSBC that:

جب قوانین الوالیة القضائیة لتأسیسھ و/أو إنشائھ أنھ تم تأسیسھ و/أو إنشائھ بمو)أ(
(حسبما ینطبق ذلك)، وأنھ قائم بالفعل بشكل ساري المفعول ولدیھ الصالحیة الكاملة 
لممارسة أعمالھ حسبما یتم إجرائھا اآلن، وامتالك أصولھ وتنفیذ وأداء التزاماتھ بموجب 

تغییر في دستوره أو وجوده؛ھذه الشروط، ویجب علیھ إبالغ إتش إس بي سي فوراً بأي
it is duly established and/or incorporated under the laws of its jurisdiction of establishment and/or 
incorporation (as applicable), is validly existing and has full power to carry on its business as 
now being conducted, to own its assets and to enter into and perform its obligations under these 
Terms, and shall promptly notify HSBC of any change to its constitution or existence; 

أن االلتزامات التي سیتحملھا في ھذه الشروط وفي كل معاملة تجاریة قد یبرمھا )ب(
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یة وساریة وملزمة وقابلة للتنفیذ؛من وقت آلخر ھي التزامات قانون
the obligations expressed to be assumed by it in these Terms and in each Trade Transaction 
which it may enter into from time to time are legal, valid, binding and enforceable obligations; 

الموافقات أو االعتمادات أو القرارات أنھ تم الحصول على جمیع التراخیص أو )ج(
أو الرخص أو اإلعفاءات أو اإلیداعات أو التوثیقات أو التسجیالت المطلوبة أو المرغوبة 
لتمكینھ من تنفیذ وممارسة حقوقھ بشكل قانوني واالمتثال اللتزاماتھ بموجب ھذه الشروط 

لكامل؛وھي نافذة وساریة المفعول باأتنفیذھا تموكل معاملة تجاریة 
all authorisations, consents, approvals, resolutions, licences, exemptions, filings, notarisations 
or registrations required or desirable to enable it lawfully to enter into, exercise its rights and 
comply with its obligations under these Terms and each Trade Transaction have been obtained 
or effected and are in full force and effect; 

أن ھذه الشروط وكل معاملة تجاریة قد یبرمھا من وقت آلخر ال تتعارض مع )د(
ً لھ أو أي من أصولھ أو تشكل حالة ال مستنداتھ الدستوریة أو أیة اتفاقیة أو سند ملزما

(حسبما تكون موصوفة) بموجب أیة اتفاقیة أو سند من ھذا القبیل؛إخالل أو إنھاء للحدث
these Terms and each Trade Transaction which it may from time to time enter into do not and 
will not conflict with its constitutional documents or any agreement or instrument binding upon it 
or any of its assets or constitute a default or termination event (however described) under any 
such agreement or instrument; 

أن كل خدمة تجاریة یطلبھا العمیل تتعلق بمعاملة تجاریة حقیقیة كما (ھـ))ه(
ندات والمعلومات ھو موضح في المستندات المتعلقة بتلك المعاملة التجاریة وكافة المست

(بما في ذلك في أي طلب) التي یقدمھا العمیل إلى إتش إس بي سي فیما یتعلق بكل خدمة 
تجاریة أو ھذه الشروط ھي كاملة ودقیقة وحقیقیة وساریة المفعول.

each Trade Service requested by or for the Customer relates to a genuine Trade Transaction 
as described in the documents pertaining to such Trade Transaction and all documents and 
information (including in any Application) provided by the Customer to HSBC in relation to each 
Trade Service or these Term(s) is/are complete, accurate, genuine and valid; 

أنھ لم یتخذ أي إجراء أو أیة خطوات أخرى ولم یبدأ أیة إجراءات (و))و(
قانونیة لتصفیتھ أو إدارتھ القضائیة أو فرض الحراسة القضائیة علیھ أو أیة إجراءات 
مشابھة أو مماثلة أو لتعیین حارس قضائي أو مدیر قضائي أو مصفي أو مسؤول مماثل 

أو إیراداتھ؛ وعلیھ أو على كافة أو أي جزء مادي من أصولھ 
it has not taken any corporate action, or any other steps and no legal proceedings have been 
commenced for its liquidation, judicial management, receivership, or any similar or analogous 
proceedings or for the appointment of a receiver and manager, judicial manager, liquidator or 
similar officer of it or of all or any material part of its assets or revenues;  

أن أیة مستندات أو بضائع أو عوائد بیع یكون إلتش إس بي سي حق فیھا أو )و(
یُزعم أن یكون لھ حق فیھا تكون خالیة من أي حق/حقوق ضمان وعبء/أعباء 

خالف حق إتش إس بي سي) ویكون العمیل ھو المالك الوحید المستفید من (ب
تلك المستندات أو البضائع أو عوائد البیع.

any Documents, Goods or proceeds of sale in which HSBC has or is purported to have an 
interest are free from any security interest(s) and encumbrance(s) (other than in favour of 
HSBC) and the Customer is the sole and beneficial owner of any such Documents, Goods or 
proceeds of sale;  

التمويلإتش إس بي سي بتوقیر فیهقوم يالذيالتاريخكما في )ز(
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كون على يالمستندي،اعتماد فیما يتعلق بمستند أو لعمیلإلى ا
أو معلق أو مھدد) فیما يتعلق بذلك فعليسواًء (نزاعبأيعلم

و؛المعنیةالمستند أو االعتماد المستندي أو المعامالت التجارية 
as at the date HSBC provides Finance to the Customer in respect of a Document or 
Documentary Credit, it is not aware of any dispute (actual, pending or threatened) in respect of 
that Document or Documentary Credit or the relevant Trade Transaction; and 

التمويلإتش إس بي سي بتوفیر فیهقوم يالذيالتاريخفيكما )ح(
قرضتقديم أو مستندياعتماد فیما يتعلق بمستند أو لعمیلإلى ا

بذلكيتعلقفیماتمويلأيستلم يلمولعمیل،إلى اتمويل تجاري 
من المعنیةالتجارية المعامالتأوالمستندياالعتمادأوالمستند

إتش إس بي سي.أي شخص آخر غیر
as at the date HSBC provides Finance to the Customer in respect of a Document or 
Documentary Credit or provides a Trade Finance Loan to the Customer, it has not received any 
financing in respect of that Document, Documentary Credit or the relevant Trade Transaction 
from any person other than HSBC. 

في كل یوم (أ) یتم فیھ بأنھ تم تقدیمھا تعتبر جمیع اإلقرارات والضمانات في ھذه الشروط 17.2
تقدیم الطلب ویتم یتناولھ، (ب) تكون فیھ الخدمة التجاریة معلقة و(ج) تظل فیھ أیة التزامات للعمیل 

معلقة.
All representations and warranties in these Terms are deemed to be made on each day (a) an 
Application is made and is being processed, (b) any Trade Service is outstanding and (c) any 
Customer Liabilities remain outstanding. 

یقر العمیل بأن إتش إس بي سي سوف یعتمد على أیة إقرارات وضمانات تتم من قبل 17.3
العمیل بما في ذلك عندما یقوم إتش إس بي سي بتقییم ما إذا كان سیتم تقدیم الخدمة التجاریة للعمیل 

أم ال.
The Customer acknowledges that HSBC will rely on any representations and warranties made 
by the Customer including when HSBC assesses whether or not to provide a Trade Service to 
the Customer. 

ضمان، أو عدم یقوم العمیل بإبالغ إتش إس بي سي فوراً بعلمھ بعدم صحة أي إقرار أو 17.4
قدرتھ على تقدیم أي اقرار أو ضمان عند تكراره.

The Customer shall promptly notify HSBC on becoming aware of any representation or warranty 
becoming untrue, or the Customer being unable to make any representation or warranty when 
repeated. 

Undertakingsالتعھدات18

General Undertakingsالتعھدات العامة

على العمیل بناء على طلب إتش إس بي سي:18.1
The Customer shall at the request of HSBC:

تزوید إتش إس بي سي بتلك المعلومات المتعلقة بمعاملة تجاریة (بما في ذلك )أ(
من عقود البیع وأمر الشراء والفواتیر) والمستندات والبضائع وأي بیع مقترح نسخ

وإخطار إتش إس بي سي فوراً في حال إلغاء أي للبضائع حسبما یطلبھ إتش إس بي سي
معاملة تجاریة أو إنھاؤھا ألي سبب أو إذا نشأ أي نزاع جوھري فیما یتعلق بالمعاملة 

؛التجاریة 
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provide HSBC with such information concerning a Trade Transaction (including copies of sale 
contracts, purchase order and invoices), Documents and Goods and any proposed sale of 
Goods as HSBC may require and promptly notify HSBC if any Trade Transaction is cancelled 
or terminated for any reason or if any material dispute arises in respect of a Trade Transaction; 

تزوید إتش إس بي سي بتلك المعلومات الخاصة بالوضع المالي للعمیل وأصولھ )ب(
وعملیاتھ والشركات التابعة لھ حسبما یطلبھ إتش إس بي سي بشكل معقول؛

provide HSBC with such information regarding the financial condition, assets and operations of 
the Customer and its affiliates as HSBC may reasonably require;

تزوید إتش إس بي سي بأیة معلومات مطلوبة من قبل إتش إس بي سي للوفاء )ج(
" الخاص بھ أو أیة إجراءات تحدید ھویة مماثلة؛اعرف عمیلكنموذج "ب

provide HSBC with any information required by HSBC to satisfy its "know your customer" or 
similar identification procedures; 

إبقاء إتش إس بي سي على علم بمكان وجود البضائع وأي تعدیل في حالة )د(
البضائع أو جودتھا أو كمیتھا؛

keep HSBC informed of the whereabouts of the Goods and of any change in the condition, 
quality or quantity of the Goods; 

التعاون بشكل كامل مع إتش إس بي سي وتقدیم كافة المساندة التي یطلبھا إتش (ھـ)
بالخدمة التجاریة سواء من إس بي سي في تحصیل وإنفاذ أي دفع بموجب أو فیما یرتبط 

خالل إجراءات قانونیة أو غیرھا؛ و
co-operate fully with HSBC and render to HSBC all assistance it requires in the collection and 
enforcement of any payments under or in connection with any Trade Service whether by legal 
proceedings or otherwise; and

القیام فوراً بكافة تلك التصرفات والتوقیع على كافة تلك المستندات على حسابھ (و)
الخاص التي قد یحددھا إتش إس بي سي:

promptly do all such acts or execute all such documents at its own cost as HSBC may specify: 

المحافظة على أي حق یتم منحھ لغرض إنشاء أو إتمام أو حمایة أو ) 1(
ً لـ أو فیما یرتبط بھذه  أو یُعزم منحھ إلى إتش إس بي سي بموجب أو وفقا
الشروط (بما في ذلك ما یختص بأیة ضمانات نقدیة أو مستندات أو بضائع أو 

عوائد بیع)؛
for the purpose of the creation, perfection, protection or maintenance of any interest conferred 
or intended to be conferred on HSBC by, pursuant to or in connection with these Terms 
(including in respect of any Cash Collateral, Documents, Goods or sale proceeds); 

لممارسة أیة حقوق وصالحیات وتدابیر من قبل إتش إس بي سي ) 2(
ً لـ أو فیما یرتبط بھذه الشروط أو بموجب منصوص علیھا بموجب أو وفقا

القانون؛ و
for the exercise of any rights, powers and remedies of HSBC provided by, pursuant to or in 
connection with these Terms or by law; and 

لتسھیل التسییل من قبل إتش إس بي سي ألیة مستندات أو بضائع ) 3(
كون إتش إس بي سي، أو یُعزم أن یكون، مھتماً بھا.التي ی

to facilitate the realisation by HSBC of any Documents or Goods in which HSBC is, or is intended 
to be, interested. 
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Trade Service Undertakingsتعھدات الخدمة التجاریة

ذي ینطبق على الخدمة التجاریة و/أو حیثما یكون أو یُزعم أن على العمیل، إلى الحد ال18.2
یكون لدى إتش إس بي سي مصلحة في االعتماد المستندي أو المستندات أو البضائع أو عوائد البیع 

المشار إلیھا:المعنیة
The Customer shall, to the extent applicable to a Trade Service and/or where HSBC has or is 
purported to have an interest in the relevant Documentary Credit, Documents, Goods or 
proceeds of sale referred to: 

التأكد من أن یكون االعتماد المستندي أو المستندات أو البضائع أو عوائد البیع )أ(
حق ضمان آخر (حسبما ینطبق ذلك) خالي من أي رھن أو تكلیف أو ضمان أو امتیاز أو

أو عبء أو مطالبة باستثناء أي أمانة أو رھن أو أي شكل آخر من أشكال الضمان لصالح 
إتش إس بي سي أو التي یسمح بھا إتش إس بي سي صراحةً؛

ensure that the Documentary Credit, Documents, Goods or proceeds of sale (as applicable) are 
free from any mortgage, charge, pledge, lien or other security interest, encumbrance or claim 
except for any trust, pledge or other form of security in favour of HSBC or which has been 
expressly permitted by HSBC; 

ة، یلخدمة التجاراط وشرمنطالما كان للعمیل الحق في البضائع أو إذا كان )ب(
البضائع:علىتأمین بولیصةیُطلب من العمیل شراء فإنھ

for so long as the Customer has title to the Goods or if as a condition to the Trade 

Service the Customer is required to procure the insurance of the Goods:1-تأمین
المنصوص علیھ في لك المخاطر الغیر قابلة للتأمین على النحو البضائع بالقیمة مقابل ت

الشروط المعنیة أو، في حال غیاب مثل ھذا الشرط، كشرط اعتیادي مقابل ھذه البضائع 
؛

insure the Goods for such value against such insurable risks as is stipulated in the relevant 
condation or, in the absence of any such condation, as is customary for those Goods;  

إذا طلب بنك إتش إس بي سي ذلك، الترتیب لتظھیر حق إتش إس بي سي في البضائع-2
وتوجیھ المؤمن بدفع جمیع عوائد التأمین المتعلقة بتلك البضائعالمعنیةفي بولیصة التأمین 

إلى إتش إس بي سي؛
if so requested by HSBC, arrange for HSBC’s interest in the Goods to be endorsed on the 
relevant insurance policy and direct the insurer to pay to HSBC all insurance proceeds in respect
of such Goods;

اریةبشكل فوري بعد، وفي أي حال خالل مدة عشرة أیام من تاریخ طلب الخدمة التج-3
ي؛ المعنیة، تقدیم نسخ من وثائق التأمین المعنیة إلى إتش إس بي س

 promptly following (and in any event within ten days of) the date of the Application for the 
relevant Trade Service, provide to HSBC copies of the relevant insurance policies; and; 

إخطار إتش إس بي سي بشكل فوري بأي مطالبات يتم إجراؤھا على-4
وثائق التأمین المعنیة وتوجیه المؤمن لیدفع إلى إتش إس بي سي كل

ائد التأمین فیما يتعلق بالبضائع.عو
promptly notify HSBC of any claims made on the relevant insurance policies and direct the

insurer to pay to HSBC all insurance proceeds in respect of the Goods.

إذا كان مطلوباً من قبل إتش إس بي سي)ج(
if so requested by HSBC: 
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معنیة على أي وثیقة تأمین توقیع فوري لبشـــكل الترتیب )1(
؛ والبضائع لمصلحة إتش إس بي سي

promptly arrange for HSBC’s interest in the Goods to be endorsed on any relevant insurance 
policy; and  

تقديم المطالبات المتعلقة بالبضائع على الفور إلى شركة )2(
؛المعنیةالتأمین 

promptly submit claims in respect of the Goods to relevant insurer; 

ــــي كـافـة عوائـد التـأمین التي فوراً الـدفع )د( إلى إتش إس بي س
ــتلمھا فیما  ــائع و، في انتظار الدفع، االحتفاظ بتلك اس يتعلق بالبض

العوائد كأمانة لصـــالح إتش إس بي ســـي (أو، إذا لم يتم االعتراف 
باالمانة وإنفاذھا، يحتفظ بھا لصالح إتش إس بي سي)؛

promptly pay to HSBC all insurance proceeds received by it in respect of the Goods and, 
pending payment, hold such proceeds on trust for HSBC (or, if a trust is not recognised and 
enforceable, hold to the order of HSBC); 

كافة المس������تندات لص������الح إتش إس بي س������ي وإیداع كافة توقیع )ه(
المستندات لدى إتش إس بي سي أو لصالحھ وتدوین حق إتش إس بي سي في 

والبضائع في سجالتھ؛كافة المستندات 
promptly endorse all Documents in favour of HSBC, deposit all Documents with HSBC or to its 
order and note in its records the interest of HSBC in all Documents and the Goods; 

كافة رسوم الشحن والتخزین والدخول في حوض السفن فوراً دفع ال)و(
خاص�������ة وا كالیف األخرى ال فة الت جار وكا لعبور والرس�������وم األخرى، واإلی

بالمستندات و/أو البضائع والمرتبطة بھا؛
promptly pay all freight, warehouse, dock, transit and other charges, rent and all other costs of 
and in connection with the Documents and/or Goods; 

ماح بتغییر البض�������ائع أو تعدیلھا بدون الموافقة الخطیة عدم الس�������)ز(
المسبقة من قبل إتش إس بي سي؛

not permit the Goods to be processed or altered without the prior written consent of HSBC; 

عدم إتخاذ أي إجراء، قد یُخل بقیمة البض�������ائع أو فاعلیة أي رھن أو أمانة )ح(
؛بموجب ھذه الشروط

not take any action, which might prejudice the value of the Goods or the effectiveness of any 
pledge or trust under these Terms; 

بأي حدث یص����بح على علم بھ قد یؤثر بش����كل فوراً إبالغ إتش إس بي س����ي )ط(
تلف في عكسي على قدرة أي مشتري على إكمال شراء البضائع أو أي تغییر أو 

حالة البضائع أو جودتھا أو غیر ذلك؛
promptly inform HSBC of any event of which it becomes aware that may adversely affect the 
liability of a buyer to complete the purchase of the Goods or any change or deterioration in the 
state or quality or otherwise of the Goods; 

ــرقة أو احتیال أو )ي( ــي فوراً في حال علمه بأي س إبالغ إتش إس بي س
ــــ أم  نشاط غیر قانوني أو خسارة أو ضرر أو أي إساءة استخدام آخر لـ

فیما يتعلق بأي بضائع أو مستندات؛
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promptly inform HSBC if it becomes aware of any theft, fraud, illegal activity, loss, damage or 
other misuse of or in relation to any Goods or Documents 

الس�ماح إلتش إس بي س�ي (أو أي مفوض) بالدخول إلى أیة مواقع یتم تخزین )ك(
ھا لغرض التفتیش أو حیازة أو بخالف ذلك  ھا أو تكون موجودة فی البض��������ائع فی

حمایة حقھ في البضائع؛
permit HSBC (or any delegate) access to any premises at which the Goods are stored or located 
for the purpose of inspecting, taking possession of, or otherwise protecting its interest in the 
Goods; 

عدم محاولة التنازل عن المس������تندات أو البض������ائع أو عوائد البیع أو نقلھا أو )ل(
یھا أو التعامل معھا بطریقة أخرى (حس�����بما ینطبق ذلك) أو بیعھا أو التص�����رف ف

االعتماد المس�����تندي (أو أي تعزیز (س�����واء تم تقدیمھ على أس�����اس معلوم أم غیر 
معلوم))، باس��تثناء حس��بما ھو متفق علیھ بین إتش إس بي س��ي والعمیل من وقت 

آلخر فیما یتعلق بالخدمة/الخدمات التجاریة المقدمة؛
not attempt to factor, transfer, sell, dispose of or otherwise deal with the Documents, Goods or 
proceeds of sale (as applicable), Documentary Credit (or any confirmation (whether given on a 
disclosed or undisclosed basis)), except as agreed between HSBC and the Customer from time 
to time in respect of the Trade Service(s) being provided;

عدم تقدیم المس����تندات إلى أي بنك أو مؤس����س����ة مالیة أو نوع مماثل من ھیئة )م(
تمویلیة أخرى أو الحصول على أي شكل من أشكال التمویل و/أو االقتراض فیما 

یختص بنفس المعاملة التجاریة؛
not present the Documents to any other bank, financial institution or similar type of financing 
entity or obtain any form of financing and/or borrowing in respect of the same Trade Transaction; 

عدم الموافقة على أي تعدیل لالعتماد المستندي أو اعتماد الضمان أو المستند )ن(
وافقة الخطیة المسبقة من قبل إتش إس بي سي؛ وبدون الم

not agree to any amendment to the Documentary Credit, SBLC or Document without the prior 
written consent of HSBC; and

إص���دار اإلفراج الفوري عن إتش إس بي س���ي من أي ض���مان أو تعویض أو )س(
قد قدمھ فیما یتعلق بالمستندات أو البضائع،التزام آخر قد یكون إتش إس بي سي 

procure the prompt release of HSBC from any guarantee, indemnity or other commitment that 
HSBC may have provided in respect of the Documents or the Goods, 

القیام بأي دفع، نیابة عن ویكون إتش إس بي سي (أو أي مفوض) مفوضاً باتخاذ تلك الخطوات و
وعلى حساب العمیل، لشحن أو جمع أو تحمیل البضائع على األرض أو تخزینھا أو تأمینھا أو 

تفتیشھا و/أو طلب وقبض أیة عوائد بیع.
and HSBC (or any delegate) is authorised to take such steps and to make any payments, on 
behalf and at the cost of the Customer, to ship, collect, land, store, insure or inspect the Goods 
and/or to demand and collect any proceeds of sale.

Compliance with laws and sanctionsاالمتثال للقوانین واألحكام19

:The Customer represents and warrants thatیُقر العمیل ویضمن ما یلي:19.1

ال یكون العمیل أو أي من الشركات التابعة لھ أو مدیریھ أو مسؤولیھ أو موظفیھ )أ(
ً أو وكالئھ أو أفرعھ  أو كیاناً یكون، أو یكون مملوكاً أو ُمتحكماً فیھ من قبل أي شخصا
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أو كیان یكون:شخص
neither the Customer nor any of its subsidiaries, directors, officers, employees, agents, or 
affiliates is a person or entity that is, or is owned or controlled by any person or entity that is:

محل أیة عقوبات یصدرھا أو یدیرھا أو یفرضھا مكتب مراقبة ) 1(
زارة الخارجیة األمریكیة األصول األجنبیة التابع لوزارة الخزانة األمریكیة وو

ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وخزانة صاحبة الجاللة 
وسلطة ھونغ كونغ للنقد أو أیة جھة أخرى تصدر أو تفرض عقوبات قد تنطبق 
على إتش إس بي سي أو العمیل أو الخدمة التجاریة أو المعاملة التجاریة 

)؛ أوالعقوبات(
the subject of any sanctions issued, administered or enforced by the US Department of the 
Treasury’s Office of Foreign Assets Control, the US Department of State, the United Nations 
Security Council, the European Union, Her Majesty’s Treasury, the Hong Kong Monetary 
Authority or any other sanction issuing or enforcement body that may be applicable to HSBC, 
the Customer, a Trade Service or a Trade Transaction (the Sanctions); or  

موجوداً أو مؤسساً أو لھ مقر في دولة أو إقلیم یكون، أو أن تكون ) 2(
بات؛حكومتھ، محل للعقو

located, organised or resident in a country or territory that is, or whose government is, the 
subject of Sanctions;

أنھ تم الحصول على أیة تراخیص استیراد أو تصدیر مطلوبة تنطبق على كل )ب(
وإذا كان العمیل على درایة بأن إتش إس بي سي قد یطلب رخصة معاملة؛ و

تصدیر أو تفویض آخر لتقدیم الخدمة التجاریة المعنیة إلى العمیل، فسیقوم 
العمیل بإخطار إتش إس بي سي قبل قیام إتش إس بي سي بتقدیم الخدمة 

التجاریة؛ و
any required import or export licenses applicable to each Trade Transaction have been obtained 
and, if the Customer is aware that HSBC may require an export license or other authorisation 
for the provision of the relevant Trade Service for the Customer, the Customer will notify HSBC 
prior to HSBC providing the Trade Service; and 

أنھ یمتثل من كافة النواحي المادیة بالقوانین واللوائح األجنبیة والمحلیة المتعلقة )ه(
بكل والیة قضائیة یعمل فیھا وكل معاملة تجاریة وموضوع تلك المعاملة التجاریة بما في 

لمستندات ذلك، عند االقتضاء، شحن وتمویل البضائع المبین في تلك المعاملة التجاریة أو ا
المرتبطة بھا.

the Customer is compliant in all material respects with foreign and domestic laws and 
regulations pertaining to each jurisdiction in which it operates and to each Trade Transaction 
and the subject matter of such Trade Transaction including, if applicable, the shipment and 
financing of the goods described in such Trade Transaction or the associated documents. 

یُقر العمیل ویوافق على ما یلي:19.2
The Customer acknowledges and agrees that:

رف طبقاً لقوانین یتعین على مجموعة إتش إس بي سي ومزودي خدماتھا التص)أ(
ولوائح مختلف الوالیات القضائیة، بما في ذلك القوانین المتعلقة بالعقوبات 

ومكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب والضوابط الرقابیة على التصدیر 
والرشوة والفساد والتھرب الضریبي؛
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HSBC Group and its service providers are required to act in accordance with the laws and 
regulations of various jurisdictions, including those which relate to Sanctions, export controls 
and the prevention of money laundering, terrorist financing, bribery, corruption and tax evasion;

العمیل فوراً تقدیم معلومات في أي وقت، یجوز إلتش إس بي سي أن یطلب من )ب(
إلى إتش إس بي سي متعلقة بأیة معاملة تجاریة، بما في ذلك العقد األساسي أو مستندات 

أخرى؛
at any time, HSBC may require the Customer to immediately provide to HSBC information 
related to any Trade Transaction, including the underlying contract or other documentation; 

یجوز إلتش إس بي سي اتخاذ، وإصدار تعلیمات إلى أعضاء آخرین في )ج(
مجموعة إتش إس بي سي باتخاذ، بالقدر الذي یُسمح بھ قانونیاً بالقیام بذلك بموجب قوانین 

بات أو ) یعتبر مناسباً للتصرف وفقاً للعقوإجراءات االمتثالوالیتھ القضائیة، أي إجراء (
القوانین واللوائح المحلیة واألجنبیة.  ویمكن أن تشمل إجراءات االمتثال ھذه ما یلي:

HSBC may take, and may instruct other HSBC Group members to take, to the extent it is legally 
permitted to do so under the laws of its jurisdiction, any action (a Compliance Action) which it 
considers appropriate to act in accordance with Sanctions or domestic and foreign laws and 
regulations. Such Compliance Action may include: 

االعتراض على والتقصي حول أي دفع أو اتصال أو تعلیمات؛) 1(
the interception and investigation of any payment, communication or instruction; 

إجراء المزید من االستفسارات بشأن ما إذا كان الشخص أو الكیان ) 2(
؛  و/أوأو القیود الرقابیة على التصدیر یخضع ألیة عقوبات

the making of further enquiries as to whether a person or entity is subject to any Sanctions or 
export control restrictions; and/or  

رفض:) 3(
the refusal to:  

إصدار خدمة تجاریة أو تجدیدھا أو تمدیدھا أو نقلھا أو )أ(
التنازل عنھا؛

issue, renew, extend, transfer or assign a Trade Service; 

إجراء أي دفع ألیة مطالبة؛ أو)ب(
make payment of any Claim; or 

تناول خدمة تجاریة أو تعلیمات ال تتوافق مع العقوبات )ج(
أو القوانین واللوائح المحلیة واألجنبیة؛ و

process a Trade Service or instruction that does not conform with Sanctions or domestic and 
foreign laws or regulations; and

س بي سي أو أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي مسؤوالً ال یكون إتش إ)د(
عن أیة خسارة أو ضرر أو تأخیر أو إخفاق من قبل إتش إس بي سي في أداء واجباتھ 

بموجب ھذه الشروط أو الخدمة التجاریة:
neither HSBC nor any HSBC Group member will be liable for any loss, damage, delay, or a 
failure of HSBC to perform its duties under these Terms or a Trade Service:  

ناشيء عن أو متعلق بأي إجراءات امتثال اتخذھا إتش إس بي سي ) 1(
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أو مزود خدمتھ أو أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي؛ و/أو
arising out of or relating to any Compliance Action taken by HSBC, its service providers, or any 
HSBC Group member; and/or 

بسبب منع دفع أیة مطالبة فیما یتعلق بالخدمة التجاریة أو إرسال أو ) 2(
استالم أیة رسالة أو بیانات أو اتخاذ أي إجراء آخر فیما یتعلق بأیة خدمة 

تجاریة بسبب قانون أو الئحة أو حكم ساري المفعول ألیة وكالة حكومیة.
being prevented from paying any Claim in respect of a Trade Service or sending or receiving 
any message or data or taking any other action in connection with any Trade Service because 
of an applicable law, regulation or ruling of any governmental agency. 

التعلیمات و البرامج اإللكترونیة-5م القس
SECTION 5 – INSTRUCTIONS AND ELECTRONIC PLATFORMS 

Instructionsالتعلیمات20

یكون إتش إس بي سي مفوضاً بقبول والتصرف في واالعتماد على والتناول على أنھا 20.1
صحیحة ودقیقة:

HSBC is authorised to accept, act and rely upon, and treat as valid and accurate: 

المطالبات والتعلیمات (بما في ذلك أیة طلبات) الُمقدمة أو المراسالت وكافة )أ(
)؛التعلیماتالمزعوم تقدیمھا من قبل العمیل إلى إتش إس بي سي (

all communication, demands and instructions (including any Applications) given or purporting to 
be given by the Customer to HSBC (an Instruction);

یتم اجراؤھا أو یقصد إجراؤھا من قبل أي أي مطالباتكافة المراسالت و)ب(
؛ وشخص

all communication and any Claims made or purported to be made by any person; and 

بي سي،أیة مستندات ُمقدمة إلى إتش إس )ج(
any documents provided to HSBC, 

بما في ذلك، في كل حالة، تلك التي یتم إجرائھا أو تقدیمھا عن طریق أو من خالل البرنامج أو برید 
إلكتروني أو فاكس أو ناسخ برقي أو تلكس أو اتصال سلكي أو ھاتف أو أي من الوسائل اإللكترونیة 

ً بالتحقیق فیما یتعلق بصالحیة أو اإللكترونیةالوسائل األخرى (في كل حالة،  ) وھو غیر ملزما
التعلیمات أو المطالبة أو المستند.المراسالت وصحة أي من تلك 

including, in each case, those made or given by way of or through a Platform, email, facsimile, 
telecopier, telex, cable, telephone or such other electronic means (in each case, an Electronic 
Means) and is under no obligation to enquire as to the authorisation or validity of any such 
Instruction, communication, Claim or Document. 

ات والمطالبات یُقر العمیل ویقبل بمخاطر االعتراض على االتصاالت والتعلیم20.2
والمستندات الُمرسلة إلى أو من إتش إس بي سي بواسطة الوسائل اإللکترونیة أو مراقبتھا أو تعدیلھا 

ویُقر ویوافق شخص آخر أو تلفھا أو احتوائھا على فیروسات أو بخالف ذلك التدخل فیھا من قبل 
عن، ویتنازل العمیل عن رشخص آخعلى أن إتش إس بي سي غیر مسؤوالً أو ُمدیناً للعمیل أو أي 

أي وكافة المطالبات المتعلقة بـ، أیة خسائر ناتجة عن ذلك.
The Customer acknowledges and accepts the risk that communications, Instructions, Claims 
and documents sent to or from HSBC by Electronic Means may be intercepted, monitored, 
amended, corrupted, contain viruses or be otherwise interfered with by third parties and 
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acknowledges and agrees that HSBC is not responsible or liable to the Customer or any other 
person for, and the Customer waives any and all claims in respect of, any Losses arising from 
the same.

مستنداً بالوسائل إرسال مطالبة أو أيمیقدتتعلیمات أو بتوجیھ أي العمیل قامإذا 20.3
اإللكترونیة، أو أصدر تعلیمات إلى إتش إس بي سي بالسماح للمستفید أو أي شخص آخر بالقیام 

من أیة وكافة الخسائر التي قد بالمثل، یقوم العمیل بتعویض، وإبقاء إتش إس بي سي غیر متضرراً 
یتكبدھا إتش إس بي سي (بما في ذلك ما یتعلق بأي دفع یتم في الحاالت التي تكون فیھا التعلیمات 

غیر ُمصرح بھا).المعنیةأو المطالبة 
If the Customer communicates, gives an Instruction, makes a Claim or sends a document by 
Electronic Means, or instructs HSBC to permit a beneficiary or any other person to do the same, 
the Customer shall indemnify, and hold HSBC harmless from and against, any and all Losses 
that HSBC may incur (including in respect of any payment made where the relevant Instruction 
or Claim was unauthorised).

تقدم العمیل بطلب للحصول على ایة خدمات تجاریة لصالح احدى الشركات التابعة حیث 20.4
للعمیل:

Where the Customer has made an Application for any Trade Service to be provided for the 
benefit of an affiliate of the Customer:

موقعا للشركة التابعة لھ على ذلك) ان بنك اتفاقا تقدیم مع یوافق العمیل على( )أ(
لشركة من ااتش اس بى سى لیس علیھ اي التزام للحصول على ایة تعلیمات مباشرة 

بالنیابھ عن بنك اتش اس بى سى ان یتعامل بشكل منفرد مع العمیللالتابعة و یحق 
.الشركھ التابعة

the Customer agrees (and will procure the concurrent written agreement of its affiliate) that 
HSBC has no obligation to obtain instructions from the affiliate and HSBC can deal solely with 
the Customer on behalf of the affiliate;

رة الى تلك الشركة التابعة للعمیل تفسیره لالشایتمان تعریف "صفقة تجاریة" )ب(
ولیس العمیل ذاتھ وكذا تفسیر تعریفات "المستندات" و"البضائع".

the definition of "Trade Transaction" shall be construed to refer to such affiliate rather than the 
Customer, and the definitions of "Documents" and "Goods" shall be construed accordingly;

یقدم أو یتعامل أو یتخلص أو ى ھذه الشروط للعمیل الذى فاالشارات الواردة)ج(
و أبضائع و أ) علي الرغم من وصفھاینقل امواال أو یتعامل مع أو یستخدم المستندات (

التصرفات هھذمن يإبتعھد الشركة التابعة للعمیل تضمن أن تیلزم عائدات البیع 
references in these Terms to the Customer presenting, handling, disposing, transferring, dealing 
with or using (however so described) the relevant Documents, Goods or proceeds of sale shall 
include the affiliate undertaking any such action;

عمیل على ان الشركة التابعة لھ تتوافق مع كل التعھدات یجب ان یتعھد ال)د(
التعامالت التجاریة والمستندات والبضائع لى إالمنصوص علیھا فى الشروط بالنسبة 

وعائدات البیع و
the Customer shall procure that the affiliate complies with all undertakings in these Terms in 
respect of the relevant Trade Transaction, Documents, Goods and proceeds of sale; and

بالنیابة وتمثیال لنفسھ كون تلعمیل فى ھذه الشروط ة من اواردكافة االقرارات ال)ه(
اذا كان یلزم ان یكون من الشركة التابعة فقط ما فى حالة وأعن الشركة التابعة لھ 

بالنیابة عن الشركة وقبل العمیل لصالح منفانھ یكون (بسبب الظروف الواقعیة) 
ة. التابع
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each representation in these Terms made by the Customer shall be made by the Customer for 
itself and on behalf of the affiliate or, where it can only be made in respect of the  

affiliate (due to factual circumstances), by the Customer for and on behalf of the affiliate. 

لیس لدى إتش إس بي سي أي التزام بما یلي:20.5
HSBC has no obligation to: 

تعلیمات أو یقوم بإبالغ أو إعطاء التحقق من ھویة أو صالحیة أي شخص )أ(
مطالبة أو یقدم مستند بالوسائل اإللكترونیة؛تقدیم

verify the identity or authority of any person communication giving an Instruction, making a Claim 
or providing a document by Electronic Means; 

التحقق من صحة أي توقیع (تواقیع) (سواء كان إلكترونیاً أو غیر ذلك) على )ب(
دمة أو مستند ُمقدم بواسطة الوسائل تعلیمات ُمعطاة أو مطالبة ُمقتوجیھات أو أیة 

اإللكترونیة؛ أو
verify the authenticity of any signature(s) (whether electronic or otherwise) on any 
communication made, Instruction given, Claim made or document provided by Electronic 
Means; or  

بقة قبل التصرف بناء على أیة تعلیمات ُمعطاة أو التماس موافقة العمیل المس)ت(
مطالبة ُمقدمة أو مستند ُمقدم بواسطة الوسائل اإللكترونیة،

seek the Customer's prior approval before acting on any communication made, Instruction 
given, Claim made or document provided by Electronic Means,

لك، یجوز إلتش إس بي سي، حسب استنسابھ المطلق، اتخاذ خطوات للتأكد من صالحیة ومع ذ
تعلیمات أو مطالبة أو مستند (بما في ذلك طلب التحقق عبر الھاتف توجیھات أو وصحة وأصل أیة 

من أیة تعلیمات) واتخاذ أیة خطوات قد یتم التكلیف بھا من قبل المتعھد الخارجي، عندما ال یمكن 
تعلیمات أو مطالبة أو مستند أو التأخیر في توجیھات أو من صالحیة أو صحة أو أصل أیة التأكد

تعلیمات أو مطالبة أو مستند أو تعلیق أو إنھاء أیة توجیھات أو أو رفض التصرف بناء على أیة 
خدمة تجاریة في أي وقت.

however HSBC may, in its absolute discretion, take steps to ascertain the validity, authenticity 
and origin of any communication,  Instruction, Claim or document (including requiring telephone 
verification of any Instructions) and take any steps that may be mandated by an External 
Provider and may, where it is unable to ascertain the validity, authority or origin of any 
communication, Instruction, Claim or document, delay or refuse to act upon any communication, 
Instruction, Claim or document or suspend or terminate any Trade Service at any time.

Platformsالبرامج21

یقر العمیل ویوافق على ما یلي:21.1
The Customer acknowledges and agrees that:

ز إلتش إس بي سي االعتماد على المتعھد الخارجي لتوفیر البرامج حتى یجو)أ(
یتمكن إتش إس بي سي من أداء التزاماتھ بموجب ھذه الشروط (أو أي أحكام وشروط 

أخرى ساریة المفعول) وتقدیم الخدمات التجاریة؛
HSBC may rely on External Providers to provide Platforms so that HSBC can perform its 
obligations under these Terms (or any other applicable terms and conditions) and provide Trade 
Services;

یكون المتعھدون الخارجیون مستقلین عن إتش إس بي سي ویمكنھم أن یتقاضوا )ب(
لعمیل أتعاب العمیل بشكل مستقل الستخدام برامجھم وتكون تلك األتعاب ھي مسؤولیة ا
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وحده؛
External Providers are independent from HSBC and may independently charge the Customer 
fees for use of their Platform and those fees are the sole responsibility of the Customer;

تخضع التزامات إتش إس بي سي بموجب ھذه الشروط وأیة خدمة تجاریة )ج(
إتش إس بي سي بموجب األحكام والشروط الخارجیة وتوافر أي برنامج ُمقدم من لحقوق

قبل ھؤالء المتعھدین الخارجیین؛
HSBC's obligations under these Terms and any Trade Service shall be subject to HSBC's rights 
under External Terms and Conditions and the availability of any Platform provided by such 
External Providers; 

لیس لدى إتش إس بي سي أي التزام بإبالغ العمیل بأیة أحكام أو شروط (د)
خارجیة أو تزویده بھا؛

HSBC has no obligation to inform the Customer of, or provide the Customer with, any External 
Terms and Conditions;

لیس لدى إتش إس بي سي أي تحكم على العملیات اإللكترونیة التي یستخدمھا ھـ)(
تعامل و/أو إرسال البیانات أو الرسائل؛،البرنامج الذي یقدمھ المتعھد الخارجي لمعالجة

HSBC has no control over the electronic processes used by a Platform provided by an External 
Provider to process, handle and/or send data or messages;

إبالغ إتش إس بي سي بكافة األحكام والشروط الخارجیة المطبقة على أو أیة (و)
رسوم یفرضھا أي برنامج یستخدمھ (أو یعتزم استخدامھ) فیما یتعلق بأیة خدمة تجاریة 

وإخطار إتش إس بي سي فوراً بأیة تغییرات؛ و
it shall inform HSBC of all External Terms and Conditions applicable to or any charges imposed 
by any Platform which it uses (or intends to use) in respect of any Trade Service and shall 
promptly notify HSBC of any changes; and

رنامج یستخدمھ العمیل قدفوراً تقدیم كافة المعلومات المتعلقة بأي ب-4
یطلبھا إتش إس بي سي بشكل معقول.

it shall promptly provide all information concerning any Platform used by the Customer that 
HSBC may reasonably request.

عن أیة شخص آخرال یتحمل إتش إس بي سي أیة مسؤولیة تجاه العمیل أو تجاه أي 21.2
ارة أو ضرر یعاني منھ أو یتكبده نتیجة لما یلي:خس

HSBC assumes no liability or responsibility to the Customer or to any other person for any loss 
or damage that is suffered or incurred as a result of:

سبب عدم توفر أي برنامج للعمیل أو إتش إس بي سي أو أي شخص آخر ألي)أ(
كان؛ أو

the unavailability of any Platform to the Customer, HSBC or any other person for any reason 
whatsoever; or 

استخدام العمیل ألي برنامج أو االتصال بھ أو ألي متعھد خارجي أو الخدمات )ب(
برنامج.الُمقدمة من قبل إتش إس بي سي أو أي متعھد خارجي للعمیل متضمناً أي 

the Customer's use of or connection with any Platform, any External Provider or the services 
provided by HSBC or any External Provider to the Customer involving any Platform. 

:The Customerالعمیل:21.3

اإلجراءات األمنیة المتبعة لدى إتش إس بي سي وكل متعھد علیھ االمتثال بكافة )أ(
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وأیة طلبات معقولة أخرى قد یصدرھا إتش إس بي سي أو أي متعھد خارجي للعمیل فیما 
یتعلق بأمن أي برنامج، بما في ذلك تعلیمات حول خطوات معالجة أي خرق لألمن؛ و

shall comply with all security procedures of HSBC and each External Provider and any other 
reasonable requests HSBC or any External Provider may issue to the Customer regarding the 
security of any Platform, including instructions on steps to remedy any breach of security; and

عمیل إعداد والحفاظ على والمراجعة بشكل یُقر ویوافق على أن من مسؤولیة ال)ب(
دوري كافة الترتیبات األمنیة المتعلقة بدخول واستخدام كل برنامج والمعلومات المخزنة 
على أنظمة الحاسوب واالتصاالت الخاصة بالعمیل، ویؤكد بأنھ قام بتقییم الترتیبات 

األمنیة لكل برنامج، وقرر بأنھا كافیة لحمایة مصالح العمیل؛
acknowledges and agrees that it is the Customer's responsibility to set up, maintain and 
regularly review all security arrangements concerning access to and use of each Platform and 
information stored on the Customer’s computing and communications systems, and confirms 
that it has assessed the security arrangements of each Platform and has determined that they 
are adequate to protect the Customer’s interests;

علیھ اتخاذ كافة االحتیاطات المعقولة لمنع االستخدام االحتیالي أو الغیر ُمصرح )ج(
بھ لكل برنامج أو دخولھ؛

shall take all reasonable precautions to prevent fraudulent or unauthorised use of or access to 
each Platform;

علیھ التأكد من عدم قیام العمیل أو موظفیھ بأي شيء قد یؤدي إلى تعرض أمن )د(
أي برنامج أو أنظمة أو أمن إتش إس بي سي للخطر؛ و

shall ensure that neither the Customer nor its employees do anything which may result in the 
security of any Platform or the systems or security of HSBC being compromised; and

علیھ إخطار إتش إس بي سي في أقرب وقت ممكن عند علمھ بأي دخول فعلي (ھـ)
ج أو أیة معاملة غیر مصرح بھا أو محاولة أو محاولة دخول غیر مصرح بھ إلى أي برنام

تنفیذ تعلیمات غیر مصرح بھا.  یجب أن یكون ھذا اإلخطار عن طریق الھاتف ولكن 
یجب أن یُتبع بإشعار خطي خالل ثمانیة وأربعین ساعة من المكالمة الھاتفیة.

shall notify HSBC, as soon as reasonably possible upon becoming aware, of any actual or 
attempted unauthorised access to any Platform or any unauthorised transaction or attempt to 
execute an unauthorised Instruction. This notification must be by telephone but must be followed 
by written notice within forty-eight hours of the telephone call. 

أخرى -6القسم 
SECTION 6 - OTHER 

 Limitation on liabilityتحدید المسؤولیة22

أي من إتش إس بي سي أو أي عضو آخر في مجموعة إتش إس بي سي ،ال یكون22.1
مسؤوالً عن أیة خسائر أو أضرار أو دفع أو طلبات أو مطالبات أو مصاریف أو تكالیف التي یعاني 
منھا أو یتكبدھا العمیل (أو أي من الشركات التابعة لھ) الناشئة عن أو المرتبطة بھذه الشروط أو 

ف تلك الخسارة أو الضرر أو الدفع أو الطلب أو المطالبة أو المصاریف أو الخدمة التجاریة بخال
التكلفة التي تنشأ كنتیجة مباشرة لإلھمال الجسیم أو سوء السلوك المتعمد من قبل إتش إس بي سي 

أو أي عضو آخر في مجموعة إتش إس بي سي.
Neither HSBC nor any other HSBC Group member shall be liable for any loss, damages, 
payments, demands, claims, expenses or costs suffered or incurred by the Customer (or any of 
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its affiliates) arising from or in connection with these Terms or any Trade Service other than 
where such loss, damage, payment, demand, claim, expense or cost arises as a direct result of 
HSBC's or such other HSBC Group member’s gross negligence or wilful misconduct.   

، في أي ظرف من الظروف، یكون إتش إس بي سي أو 22.1بغض النظر عن المادة 22.2
و أي من الشركات التابعة لھ) عن:أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي مسؤوالً تجاه العمیل (أ

Notwithstanding Clause 22.1, in no circumstance whatsoever will HSBC or any HSBC Group 
member be liable to the Customer (or any of its affiliates) for:

أیة خسارة في األعمال أو األرباح أو البیانات؛ أو)أ(
any loss of business, profits or data; or 

خسارة أو ضرر مباشر أو تبعي أو خاص،)ب(
indirect, consequential or special loss or damage, 

سواء تم إبالغ إتش إس بي سي أو أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي عن احتمالیة وقوع تلك 
الخسارة أم الضرر أم ال.

whether or not HSBC or any HSBC Group member has been advised of the possibility of such 
loss or damage.

، ال یكون إتش إس بي سي مسؤوالً عن، ویتنازل العمیل 22.2و22.1دون تقیید المواد 22.3
عن كافة المطالبات ضد إتش إس بي سي فیما یختص بـ:

Without limiting Clauses 22.1 and 22.2, HSBC shall not be responsible or liable for, and the 
Customer waives all claims against HSBC in respect of:

أي تصرف أو إغفال أو خسارة أو تأخیر مرتبط بإرسال المستندات أو الدفع )أ(
أو بنك ُمراسل، أو أي إیقاف أو تصرف أو إغفال أو إعسار أوشخص آخر إلى أي 

إفالس أي بنك ُمراسل؛
any act, omission, loss or delay relating to forwarding documents or payments to any other 
person or correspondent bank, or any suspense, act, omission, insolvency or bankruptcy of any 
correspondent bank;

أیة رسائل أو خطابات أو مستندات یتم أي تأخیر و/أو خسارة في إرسال )ب(
إرسالھا عن طریق البرید أو كمراسلة إلكترونیة أو من خالل البرنامج أو أیة قناة 
اتصاالت، أو أي تأخیر أو انقطاع أو خطأ آخر یحدث عند إرسال أو تسلیم أیة مراسالت 

فة، یجوز إلتش من قبل أطراف ثالثة ویُقر العمیل بأنھ، بغض النظر عن أیة تعلیمات مخال
إس بي سي إرسال المستند بأیة وسیلة یعتبرھا مناسبة؛

any delay and/or loss in transit of any messages, letters or documents sent by mail, as an 
electronic communication, through a Platform or a telecommunication channel, or for any delay, 
mutilation or other errors arising in the transmission or delivery of any communications by third 
parties and the Customer acknowledges that, notwithstanding any contrary instruction, HSBC 
may send a document by any method that it considers appropriate; 

أي تأخیر في أداء أو إخفاق في أداء أي من التزاماتھ بموجب ھذه الشروط )ج(
بسبب خارج عن سیطرتھ المعقولة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، إخفاق أو 
خلل أو عدم توفر االتصاالت، واتصاالت البیانات وأنظمة وخدمات الكمبیوتر والتي ال 

و األعمال القتالیة أو الغزو أو االضطرابات یتحكم فیھا إتش إس بي سي أو الحرب أ
المدنیة أو اإلضرابات أو حاالت اإلغالق أو أیة إجراءات صناعیة أخرى أو نزاعات 

) أو أي قانون أي شخص آخرتجاریة (سواء كانت تتعلق بموظفي إتش إس بي سي أو 
أو أمر حكومي (سواء كان لھ قوة القانون أم ال)؛
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any delay in performing or failure to perform any of its obligations under these Terms due to any 
cause beyond its reasonable control, including, but not limited to, the failure, malfunction or 
unavailability of telecommunications, data communications and computer systems and services 
over which HSBC has no control, war, hostilities, invasion, civil unrest, strikes, lock-outs or other 
industrial action or trade disputes (whether involving HSBC's employees or any other person) 
or any law or government order (whether or not having the force of law); 

أي إخفاق من جانب إتش إس بي سي في دفع المطالبة أو أي تصرف آخر من )د(
قبل إتش إس بي سي أو تقصیر بسبب أي قانون أو الئحة أو حكم محلي أو أجنبي أو 

تفسیر ألیة محكمة أو وكالة حكومیة محلیة أو أجنبیة؛
any failure by HSBC to pay a Claim or other HSBC's act or failure to act because of any domestic 
or foreign law, regulation, ruling or interpretation of any domestic or foreign court or 
governmental agency; 

شكل وكفایة وصحة وحقیقة وصالحیة أي شخص یقوم بالتوقیع أو التظھیر (ھـ)
قدیمات والطلبات وإعطاء التعلیمات (بما في ذلك عن (بما في ذلك أي شخص یقوم بالت

طریق الوسائل اإللكترونیة) إلى إتش إس بي سي بشكل ظاھري بناء على صالحیة 
العمیل أو أي مستفید) أو التزویر أو األثر القانوني ألیة مستندات إذا كانت تبدو تلك 

المستندات على وجھھا صحیحة بشكل معقول؛
the form, sufficiency, correctness, genuineness, authority of any person signing or endorsing 
(including any person making presentations, demands, giving Instructions (including by 
Electronic Means) to HSBC purportedly on the authority of the Customer or a beneficiary), 
falsification or the legal effect of any documents if such documents on their face reasonably 
appear to be in order; 

مصدر أو دقة أو صحة أو حقیقة أو تزویر أو أثر قانوني ألیة بیانات أو (و)
مستندات أو كشوفات مقدمة أو مستلمة من أي برنامج أو أي طرف بخصوص المعاملة 
التجاریة، أو أیة مستندات ذات صلة أو وصف أو كمیة أو وزن أو جودة أو حالة أو تعبئة 
أو تسلیم أو قیمة أو وجود البضائع أو الخدمات أو أداء آخر تتعلق بھ تلك البیانات أو 
المستندات أو الكشوفات، أو لحسن نیة أو تصرفات أو إغفاالت أو مالءة أو أداء أو وضع 

ملة التجاریة أو المرسل أو الناقل أو وكیل الشحن أو المرسل إلیھ أو أي طرف في المعا
المؤمن للبضائع أو أي شخص آخر؛

the source, accuracy, validity, authenticity, falsification or legal effect of any data, documents or 
statements made, presented or received from any Platform or any party to a Trade Transaction, 
any related documents, or the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, 
value or existence of the goods, services or other performance to which such data, documents 
or statements relates, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or 
standing of any party to a Trade Transaction, the consignor, carrier, forwarder, consignee, 
insurer of the goods, or any other person; 

فیما یتعلقأیة أفعال غیر سلیمة للمستفید، بما في ذلك اإلخالل بالعقد -5
بالمعاملة التجاریة، وفي الظروف التي یتحمل فیھا العمیل ویتكفل 

بكافة تلك المخاطر؛ و-6
any improper acts of the beneficiary, including breach of contract in respect of a Trade 
Transaction, in which circumstances the Customer shall assume and undertake all such risks; 
and 

قیام العمیل بالتصرف أو االعتماد على أیة مشورة ُمستلمة من إتش إس بي )ع(
سي سواء طلب العمیل ھذه المشورة أم ال.
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the Customer acting or relying on any advice received from HSBC whether or not such advice 
was requested by the Customer. 

في حالة استخدام إتش إس بي سي لخدمات طرف آخر أو بنك ُمراسل أو وكیل أو البرنامج 22.4
سند أو االعتماد المستندي أو إجراء الدفع أو تناول البضائع أو المستندات أو الألغراض إصدار 

ألي غرض آخر لدعم الخدمات المنصوص علیھا في ھذه الشروط، یجب على إتش إس بي سي 
اب العمیل وعلى مسؤولیة العمیل، وال یتحمل إتش إس بي سي أیة مسؤولیة في القیام بذلك لحس

حالة عدم تنفیذ أیة تعلیمات یعطیھا إتش إس بي سي ألي طرف آخر حتى لو كان اختیار ذلك 
الطرف اآلخر ھو اختیار إتش إس بي سي.  باإلضافة إلى ذلك، ال یكون إتش إس بي سي مسؤوالً 

إخالل أو إیقاف أو إفالس أو إعسار لذلك الطرف اآلخر.عن أي تصرف أو تقصیر أو
If HSBC uses the services of another party, correspondent bank, agent or Platform for the 
purposes of issuing an Instrument or Documentary Credit, making payment, handling Goods or 
Documents or for any other purpose to support the services contemplated by these Terms, 
HSBC shall do so for the Customer’s account and at the Customer’s risk and HSBC shall 
assume no liability or responsibility should any instructions which HSBC gives to any such other 
party not be carried out even if the choice of such other party was HSBC’s. Additionally, HSBC 
shall not be liable for any act, failure to act, default, suspension, bankruptcy or insolvency of 
such other party.

على طلب العمیل، تكون ھذه عندما یقوم إتش إس بي سي بمراجعة أي مستند بناء 22.5
المراجعة إرشادیة فقط ولیست نھائیة أو قاطعة وال یكون إتش إس بي سي مسؤوالً عن، ویتنازل 
العمیل عن كافة المطالبات ضد إتش إس بي سي فیما یتعلق بـ، أي إغفال أو إخفاق من قبل إتش 

إس بي سي في تحدید أیة تناقضات خالل أیة مراجعة من ھذا القبیل.
Where HSBC performs a review of any Document at the request of the Customer, such review 
is indicative only and not final or conclusive and HSBC shall not be responsible or liable for, and 
the Customer waives all claims against HSBC in respect of, an omission by or failure of HSBC 
to identify any discrepancies during any such review.

عندما یوافق إتش إس بي سي على تقدیم مشورة خاصة باالعتماد المستندي أو أي سند 22.6
ال یصدره أحد البنوك أو تقدیم أي مستند یتعلق بذلك االعتماد المستندي أو السند أو تناولھ بطریقة 

ى، یُقر العمیل ویوافق على ما یلي:أخر
Where HSBC agrees to advise a Documentary Credit or any Instrument which is not issued by 
a bank or present any Document in respect of, or otherwise handle, such Documentary Credit 
or Instrument, the Customer acknowledges and agrees that:

شخص آخرال یجوز أن یكون ذلك االعتماد المستندي أو السند تعھد من )أ(
مستقل وال یضمن الدفع من قبل الجھة الُمصدرة أو صاحب الطلب؛

such Documentary Credit or Instrument may not be an independent third party undertaking and 
may not guarantee payment by the issuer or applicant; 

ال یجوز أن تتناول قواعد غرفة التجارة الدولیة المعمول بھا أو تُغطي أو تمتد )ب(
لتشمل ذلك النوع من االعتماد المستندي أو السند؛

the applicable ICC Rules may not address, cover or extend to such type of Documentary Credit 
or Instrument; 

قد ال یتمكن إتش إس بي سي من متابعة الجھة الُمصدرة للدفع بنفس الطریقة )ت(
التي قد یكون قادراً علیھا فیما یتعلق باالعتماد المستندي أو السند الصادر عن أحد البنوك؛ 

و
HSBC may not be able to pursue the issuer for payment in the same manner as it would be able 
to in respect of a Documentary Credit or Instrument issued by a bank; and 
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یجب على العمیل طلب استشارة قانونیة مستقلة؛)ث(
the Customer should seek independent legal advice, 

ویتحمل العمیل كافة تلك المخاطر ویتنازل عن كافة المطالبات ضد إتش إس بي سي عن الخسائر 
المطالبات أو اإلجراءات أو الطلبات المتعلقة بذلك االعتماد و التكالیف أو الرسوم أورار أأو األض

المستندي أو السند بما في ذلك أیة مطالبات تتعلق بإخفاق إتش إس بي سي في تنبیھ العمیل بأنھ كان 
لك االعتماد یقدم المشورة لذلك النوع من االعتماد المستندي أو السند، أو اإلخفاق في دفع مثل ذ

المستندي أو السند بطریقة االعتماد المستندي أو السند الصادر عن أي بنك، أو اإلخفاق في تحصیل 
الدفع من الجھة الُمصدرة لذلك االعتماد المستندي أو السند.

and the Customer assumes all such risks and waives all claims against HSBC for losses, 
damages, costs, fees, claims, actions or demands with respect to such Documentary Credit or 
Instrument including any claims that HSBC failed to alert the Customer that it was advising such 
type of Documentary Credit or Instrument, failed to pay such Documentary Credit or Instrument 
in the manner of a Documentary Credit or Instrument issued by a bank, or failed to collect 
payment from the issuer of such Documentary Credit or Instrument. 

ي مع مراعاة األحكام الواردة أعاله، عند نشوء أي التزام من قبل إتش إس بي سي أو أ22.7
عضو في مجموعة إتش إس بي سي تجاه العمیل (أو أي من الشركات التابعة لھ) بموجب ھذه 
الشروط أو فیما یتعلق بالخدمة التجاریة، فإن ذلك االلتزام ال یتجاوز إجمالي مبلغ وقدره 

دوالر أمریكي في أي تقویم سنوي.1,000,000
Subject to the provisions above, where any liability of HSBC or any HSBC Group member to 
the Customer (or any of its affiliates) arises under these Terms or in connection with any Trade 
Service, such liability shall not exceed USD 1,000,000 in aggregate in any calendar year. 

Disclosure, confidentiality and privacyصوصیةوالخاإلفصاح والسریة23

دون تقیید أیة شروط أخرى بین العمیل وإتش إس بي سي أو أي عضو في مجموعة إتش 23.1
إس بي سي، یكون إتش إس بي سي مفوضاً بالتالي:

Without limiting any other terms between the Customer and HSBC or any HSBC Group member, 
HSBC is authorised:

كُمراسلھ أو ُمعینھ أو وكیلھ فیما یتعلق بھذه الشروط تعیین أي شخص آخر )أ(
والخدمة التجاریة ویجوز إلتش إس بي سي تفویض أي من صالحیتھ بموجب ھذه 

الشروط أو الخدمة التجاریة إلى ذلك الشخص؛
to appoint any other person as its correspondent, nominee or agent in connection with these 
Terms and any Trade Service and HSBC may delegate any of its powers under these Terms or 
a Trade Service to such person; 

إبالغ أي شخص آخر بحقھ في أیة مستندات أو بضائع أو عوائد بیع؛ و)ب(
to notify any other person of its interest in any Documents, Goods or proceeds of sale; and 

نقل واإلفصاح عن أي من معلومات العمیل إلى الُمستلمین التالیین (الذین قد (ج)
یتناولون وینقلون ویُفصحون عن معلومات العمیل تلك):

to transfer and disclose any Customer Information to the following recipients (who may also 
process, transfer and disclose such Customer Information): 

وأي من مسؤولیھ أو أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي) 1(
مسؤولیھم أو مدرائھم أو موظفیھم أو خبرائھم االستشاریین أو جھات 
التأمین الخاصة بھم أو وسطائھم أو مدققیقھم أو شركائھم أو مقاولیھم 
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الباطن أو ُمراسلیھم أو وكالئھم المعنیین أو وكالئھم أو مفوضیھم من 
أو مزودي خدمة (بما في ذلك مزودي الخدمات الخارجیین 

؛والمنصات ) أو المستشارین ؛
any HSBC Group member and any of its or their officers, directors, employees, professional 
advisors, insurers, brokers, auditors, partners, sub-contractors, correspondents, nominees, 
agents, delegates, service providers (including External Providers and Platforms) and 
associates; 

أیة ھیئات؛) 2(
any Authorities; 

أي شخص یتصرف نیابة عن العمیل ومتلقي الدفع والمستفیدین ) 3(
والُمعینین للحساب وبنوك الوساطة والبنوك الُمراسلة والبنوك الوكیلة أو غرف 
المقاصة أو أنظمة المقاصة أو التسویة أو األطراف المقابلة في السوق أو وكالء 
االستحواذ أو مستودعات المبادلة أو التجارة وأسواق األوراق المالیة 

لمالیة (حیث یحتفظ إتش والشركات التي یكون للعمیل مصلحة في األوراق ا
إس بي سي بتلك األوراق المالیة للعمیل)؛

anyone acting on the Customer's behalf, payment recipients, beneficiaries, account nominees, 
intermediary, correspondent and agent banks, clearing houses, clearing or settlement systems, 
market counterparties, upstream withholding agents, swap or trade repositories, stock 
exchanges, and companies in which the Customer has an interest in securities (where such 
securities are held by HSBC for the Customer); 

مصلحة في ) أي شخص أو كیان یقوم باستحواذ (أو قد یستحوذأي ) 4(
المخاطر في أو فیما یتعلق بأیة خدمة تجاریة؛(أو قد یتحمل) أو یتحمل 

any person or entity who acquires (or may acquires) an interest in or assumes (or may assumes) 
risk in or in connection with any Trade Service; 

مرجعیة ائتمانیة أو مكاتب أیة مؤسسات مالیة أخرى أو وكاالت ) 5(
و/أوائتمانیة، للحصول على  أو تقدیم مرجعیات ائتمانیة؛

any other financial institutions, credit reference agencies or credit bureaus, for obtaining or 
providing credit references; and/or

ي أو دمج أو أیة شخص أو جھة فیما یتعلق بأي نقل أو التصرف ف) 6(
حیازة أیة أعمال في مجموعة إتش إس بي سي، في أي مكان كانت، 
ویشمل ذلك الوالیات القضائیة التي لیس لدیھا قوانین حمایة البیانات 
التي تُقدم نفس مستوى الحمایة الذي تُقدمھ الوالیة القضائیة التي یتم 

؛فیھا تورید الخدمة التجاریة

any person or entity in connection with any HSBC Group business transfer, disposal, merger 
or acquisition, wherever located, including in jurisdictions which do not have data protection 
laws that provide the same level of protection as the jurisdiction in which the Trade Service is 
supplied,

بما في ذلك حیثما یتواجد الُمستقبل ألي من ذلك التعیین أو اإلخطار أو النقل أو اإلفصاح خارج 
الوالیة القضائیة الحاكمة المعنیة.

including where the recipient of any such appointment, notification, transfer or disclosure is 
located outside of the relevant Governing Jurisdiction.
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ال یكون إتش إس بي سي مسؤوالً عن تصرفات أو إغفاالت أي من المتعھد الخارجي 23.2
فیما یتعلق بجمع أو استخدام أو اإلفصاح عن معلومات العمیل من قبل المتعھد الخارجي ذلك.

HSBC will not be liable for the acts or omissions of any External Provider as to the collection, 
use or disclosure by that External Provider of Customer Information.

عندما یقدم العمیل معلومات إلى إتش إس بي سي عن األشخاص الطبیعیین (مثل المخولین 23.3
یام بذلك (واستالم أیة بالتوقیع)، یؤكد العمیل بأن ھؤالء األشخاص الطبیعیین قد فوضوا العمیل بالق

إشعارات لحمایة البیانات نیابة عنھم) ووافقوا على جمع إتش إس بي سي واستخدامھ وتخزینھ 
وتناولھ ونقلھ وإفصاحھ للبیانات الشخصیة الخاصة بھم وبیانات لغرض قیام إتش إس بي سي بتنفیذ 

أو للعمیل.أي إجراء منصوص علیھ في ھذه الشروط أو تقدیم الخدمة التجاریة إلى 
Where the Customer has given HSBC information about natural persons (such as authorised 
signatories), the Customer confirms that those natural persons have authorised the Customer 
to do so (and to receive any data protection notices on their behalf) and have consented to 
HSBC's collection, use, storage, processing, transfer and disclosure of their Personal Data and 
data for the purpose of HSBC carrying out any action contemplated by these Terms or providing 
a Trade Service to or for the Customer.

على العمیل التأكد من أن أیة معلومات یطلب العمیل من إتش إس بي سي إرسالھا إلى 23.4
أطراف ثالثة تكون كاملة ودقیقة ولن تؤدي إلى نشوء أیة مطالبة ضد إتش إس بي سي (بما في ذلك 

ي أیة مطالبة بالتشھیر، فیما یتعلق بالخصوصیة أو السریة المصرفیة أو حمایة البیانات أو للتعد
آخر) ویؤكد العمیل ویُقر بأنھ حصل على الموافقة المطلوبة و/أو التخلي لشخص على أیة حقوق 

(عند االقتضاء) من أجل إرسال إتش إس بي سي لتلك المعلومات.
The Customer shall ensure that any information that the Customer asks HSBC to forward to 
third parties is complete, accurate and will not give rise to any claim against HSBC (including 
any claim in defamation, in relation to privacy, banking secrecy or data protection or for 
infringement of any other third party rights) and the Customer confirms and represents that it 
has obtained the requisite consent and/or waiver (where required) for HSBC to forward such 
information.

Miscellaneousمتفرقات24

للنقض وُملتزم بھ، یجوز إلتش بخالف أیة خدمة تجاریة تم تقدیمھا على أساس غیر قابل24.1
إس بي سي في أي وقت سحب الخدمة التجاریة أو رفض تقدیم الخدمة التجاریة حسب استنسابھ 

المطلق.
Other than a Trade Service which has been provided on an irrevocable or committed basis, 
HSBC may at any time withdraw a Trade Service or refuse to provide a Trade Service in its 
absolute discretion.

یكون أي تخلي أو إعفاء أو موافقة من قبل إتش إس بي سي بموجب أو فیما یتعلق بھذه 24.2
البرنامج).الشروط أو الخدمة التجاریة نافذ المفعول فقط إذا تم بشكل خطي (والذي قد یتم من خالل 

Any waiver, release or consent by HSBC under or in respect of these Terms or a Trade Service 
will only be effective if made in writing (which may be made through a Platform).  

یجوز إلتش إس بي سي في أي وقت تغییر ھذه الشروط عن طریق توجیھ إشعار خطي 24.3
لى األقل إلى العمیل وتخضع أیة خدمة تجاریة مطلوبة في أو بعد تاریخ ) یوماً ع30مدتھ ثالثین (

النفاذ في ذلك اإلشعار للشروط الُمعدلة.
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HSBC may at any time change these Terms by providing the Customer with at least 30 days’ 
written notice and any Trade Service requested on or after the effective date in such notice shall 
be subject to the amended Terms.   

یكون إتش إس بي سي مفوضاً باتخاذ الخطوات وإجراء الدفع الذي یعتبره مناسباً، على 24.4
حساب العمیل، لمعالجة أي إخالل من قبل العمیل فیما یتعلق بالتزاماتھ بموجب ھذه الشروط أو أیة 

.خدمة تجاریة
HSBC is authorised to take such steps and to make such payments as it considers necessary, 
at the cost of the Customer, to remedy any default by the Customer in respect of its obligations 
under these Terms or any Trade Service. 

تأخیر من قبل إتش إس بي سي في ممارسة أي من حقوقھ أو ال یعتبر أي إخفاق أو 24.5
تدابیره القانونیة بموجب ھذه الشروط أو فیما یتعلق بالخدمة التجاریة كتنازل عن أي من ذلك الحق 
أو التدبیر القانوني، كما أن أیة ممارسة فردیة أو جزئیة ألي حق أو تدبیر قانوني ال تمنع أیة ممارسة 

حق أو تدبیر قانوني آخر. أخرى أو غیرھا ألي 
Neither HSBC's failure to exercise, nor HSBC's delay in exercising, any of its rights or remedies 
under these Terms or in respect of a Trade Service shall operate as a waiver of any such right 
or remedy, nor shall any single or partial exercise of any right or remedy prevent any further or 
other exercise of any other right or remedy. 

ال یجوز للعمیل التنازل عن أو نقل أي من حقوقھ أو التزاماتھ بموجب ھذه الشروط أو 24.6
الخدمة التجاریة.  یجوز إلتش إس بي سي التنازل عن أو نقل أو إنشاء ضمان على أي من حقوقھ 

و فیما یتعلق بھذه الشروط أو الخدمة التجاریة دون قید أو إشعار.بموجب أ
The Customer may not assign or transfer any of its rights or obligations under these Terms or a 
Trade Service. HSBC may assign, transfer or create security over any of its rights under or in 
respect of these Terms or a Trade Service without restriction or notice.

)، یجب توجیھ أیة إشعارات من قبل العمیل فیما التعلیمات(20مع عدم اإلخالل بالمادة 24.7
یتعلق بھذه الشروط أو الخدمة التجاریة إلى إتش إس بي سي بشكل خطي على أحدث عنوان إلتش 

ً أو عن إس بي سي أبلغ العم یل بھ.  یجوز إلتش إس بي سي توجیھ إشعار إلى العمیل شخصیا
طریق الھاتف أو الفاكس أو عن طریق البرید أو من خالل البرنامج، أو إذا وافق علیھ العمیل، من 
خالل قناة إلكترونیة أخرى على أحدث عنوان أو رقم أبلغھ العمیل إلى إتش إس بي سي.  یعتبر 

یوما 15أیام من تاریخ إرسالھ في نفس الدولة، أو بعد 7رید قد تم استالمھ بعد اإلشعار المرسل بالب
تقویمي من تاریخ إرسالھ خارج الدولة.

Without prejudice to Clause 20 (

Instructions), any notices by the Customer in connection with these Terms or a Trade Service 
must be given to HSBC in writing at the address of HSBC most recently advised by HSBC to 
the Customer. HSBC may give notice to the Customer in person, by telephone or facsimile, by 
post, through a Platform or, if agreed by the Customer, through another electronic channel at 
the address or number most recently notified by the Customer to HSBC. A notice sent by post 
will be deemed to have been received 7 calendar days after posting if within the same country, 
or 15 calendar days after posting if cross border.

یكون كل حكم من أحكام ھذه الشروط قابل للفصل ومنفصل عن اآلخرین، وإذا كان حكم 24.8
واحد أو أكثر من ھذه األحكام أو أصبح غیر قانوني أو باطل أو غیر قابل للتنفیذ، فإن األحكام 

متبقیة ال تتأثر بأي شكل من األشكال.ال
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Each of the provisions of these Terms is severable and distinct from the others and, if one or 
more of such provisions is or becomes illegal, invalid or unenforceable, the remaining provisions 
shall not be affected in any way. 

إذا كان العمیل یشمل شخصین أو أكثر، تكون التزامات ومسؤولیات ھؤالء األشخاص 24.9
بموجب أو فیما یتعلق بالخدمة التجاریة وھذه الشروط مشتركة ومجتمعة.

If the Customer includes two or more persons, the obligations and liabilities of these persons 
under or in respect of a Trade Service and these Terms shall be joint and several. 

ال یوجد في ھذه الشروط ما ینشأ أیة شراكة أو مشروع مشترك أو عالقة بین أصیل 24.10
ووكیل بین إتش إس بي سي والعمیل أو إیجاد أو نشوء أیة عالقة ائتمانیة من أي نوع.

Nothing in these Terms shall be deemed to create any partnership, joint venture or relationship 
of principal and agent between HSBC and the Customer or create or give rise to any fiduciary 
relationship of any nature. 

تنازل العمیل بشكل غیر قابل إلى الحد الذي تسمح بھ قوانین الوالیة القضائیة الحاكمة، ی24.11
للنقض عن أي حق للحصانة السیادیة من دعوى أو والیة قضائیة أو حكم قضائي (بما في ذلك ما 
یتعلق باإلعفاء المؤقت قبل صدور الحكم وتنفیذ أي حكم) قد یكون لھ في الوالیة القضائیة الحاكمة 

جاریة أو غیر تجاریة (بما في ذلك أو غیره، سواء كانت تلك الحصانة تتعلق بھ أو بأیة أصول ت
األراضي أو الحسابات المصرفیة أو األصول األخرى الُمحتفظ بھا باسم البعثة الدبلوماسیة أو غیرھا 

أو التي تنتمي إلى البنك المركزي للعمیل أو سلطة نقدیة أخرى).
To the extent permitted by the laws of the Governing Jurisdiction, the Customer irrevocably 
waives any right of sovereign immunity from suit, jurisdiction or adjudication (including in respect 
of pre-judgement interim relief and execution of any judgement) that it may have in the 
Governing Jurisdiction or otherwise, whether that immunity relates to itself or to any commercial 
or non-commercial assets (including land, bank accounts or other assets held in the name of a 
diplomatic mission or otherwise or belonging to the Customer’s central bank or other monetary 
authority). 

ھذه الشروط لمنفعة العمیل وإتش إس بي سي وكل عضو في مجموعة إتش إس بي سي 24.12
. شخص آخرآخر أو أن تكون قابلة للتنفیذ من قبل أي شخصوال یُقصد منھا المنفعة من قبل أي 

ال تخضع أیة حقوق إلتش إس بي سي في إنھاء أو تغییر ھذه الشروط أو أي عقد تُشكل ھذه الشروط 
.شخص آخرجزءاً منھ، لموافقة أي 

These Terms are for the benefit of the Customer, HSBC and each HSBC Group member, and 
are not intended to benefit any other third party or be enforceable by any other third party. Any 
rights of HSBC to bring to an end or change these Terms or any contract to which they form 
part are not subject to the consent of any other person.

Governing law and jurisdictionالقانون الحاكم والوالیة القضائیة25

ألغراض الخدمة التجاریة:25.1
For the purposes of a Trade Service: 

تُحكم ھذه الخدمة التجاریة وھذه الشروط بموجب قوانین الوالیة القضائیة )أ(
الحاكمة؛ و

that Trade Service and these Terms will be governed by the laws of the Governing Jurisdiction; 
and

یكون لمحاكم الوالیة القضائیة الحاكمة والیة قضائیة غیر حصریة لتسویة أیة )ب(
نزاعات قد تنشأ عن، أو فیما یتعلق بھذه الخدمة التجاریة وھذه الشروط أو تفسیرھما أو 

أیة التزمات غیر تعاقدیة تنشأ عنھا أو مرتبطة بھما.
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the courts of the Governing Jurisdiction shall have non-exclusive jurisdiction to settle any 
disputes that may arise out of, or in connection with, that Trade Service and these Terms, their 
interpretation or any non-contractual obligations arising from or connected with them. 

تبلیغ باإلنذار في الطلب أو اتفاقیة التسھیالت فیما یتعلق بالخدمة إذا تم تحدید وكیل 25.2
التجاریة، فإن تبلیغ أي إجراء قانوني للشخص الذي یتم تحدید اسمھ وعنوانھ في ذلك الطلب أو 

اتفاقیة التسھیالت ھذه یُشكل تبلیغ باإلنذار إلى العمیل.
If a process agent is specified in an Application or Facility Agreement in respect of a Trade 
Service, service of any legal process on the person whose name and address is specified in 
such Application or Facility Agreement shall constitute service on the Customer.   

إذا لم یقم العمیل بتعیین وكیل تبلیغ باإلنذار، بناء على طلب من إتش إس بي سي، یقوم 25.3
العمیل، في غضون خمسة أیام عمل، بتعیین وكیل تبلیغ باإلنذار (بشرط أن یكون لھ مقر في الوالیة 

إلى العمیل یةالمعنالقضائیة) لتبلیغ كافة اإلجراءات القانونیة المتعلقة بھذه الشروط والخدمة التجاریة 
ویقوم العمیل بإخطار إتش إس بي سي بعنوان وكیل التبلیغ باإلنذار. وفي حالة عدم قیام العمیل 
بذلك، یجوز إلتش إس بي سي بتعیین وكیل تبلیغ باإلنذار نیابة عن العمیل وعلى نفقتھ ویجب علیھ، 

في أقرب وقت ممكن عملیاً، إخطار العمیل بذلك التعیین.
If no process agent has been appointed by the Customer, upon request from HSBC the 
Customer will, within five Business Days, appoint a process agent (with an office in the 
Governing Jurisdiction) for service of all legal process relating to these Terms and the relevant 
Trade Service on the Customer and the Customer will notify the process agent’s address to 
HSBC.  If the Customer does not do this, HSBC may appoint a process agent on the Customer’s 
behalf and at its expense and shall, as soon as practicable, notify the Customer of such 
appointment.  

التعریفــات والتفسیـــر–7القسم
SECTION 7 – DEFINITIONS AND INTERPRETATION 

Definitions and interpretationالتعریفات والتفسیر26

في ھذه الشروط:26.1
In these Terms: 

) لطرف آخرمن قبل العمیل للخدمة التجاریة (سواء كان ذلك لنفسھ أو أو تعلیمات یعني طلب الطلب
باستخدام نموذج طلب، أو طبقاً لبنود اتفاقیة التسھیالت أو یتم إجراؤه باستخدام البرنامج.

Application means an application, instruction or request by the Customer for a Trade Service 
(whether for itself or for another person) using an application form, or pursuant to the terms of 
a Facility Agreement or made using a Platform.  

تشمل أیة ھیئة قضائیة أو إداریة أو عامة أو تنظیمیة (بما في ذلك أیة ھیئة تنظیم ذاتي) أو السلطات
أو أیة بورصة أوراق مالیة أو أیة بورصة أو أیة محكمة أو أي أیة حكومة أو أیة سلطة ضریبیة 

مصرف مركزي أو ھیئة إنفاذ القانون، أو أي من وكالئھم، ذات والیة قضائیة (مباشرة أو غیر 
مباشرة) على أي جزء من مجموعة إتش إس بي سي في أي وقت.

Authorities includes any judicial, administrative, public or regulatory body (including any self-
regulatory body), any government, any tax authority, any securities or futures exchange, any 
court, any central bank or law enforcement body, or any of their agents, with jurisdiction (direct 
or indirect) over any part of the HSBC Group at any time. 

).االعتمادات المستندیة(3.14لھ المعنى المحدد لھ في المادة یكوناالعتماد الظھیر
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Back-to-Back Documentary Credit has the meaning given to it in Clause 3.14 (Documentary 
Credits).

تكون فیھ البنوك مفتوحة لألعمال العامة في یعني، فیما یختص بالخدمة التجاریة، أي یوم یوم عمل
الوالیة القضائیة الحاكمة.

Business Day means, in respect of a Trade Service, a day on which banks are open for general 
business in the Governing Jurisdiction.

).الضمانات النقدیة(10یكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة الضمانات النقدیة
Cash Collateral has the meaning given to it in Clause 10 (Cash Collateral). 

أو سحب تم إجراؤه مستندات تعني أي طلب للدفع أو القبول وأي دفع أو مطالبة أو تقدیم المطالبة
.أو أي شخص آخرفیما یختص بالخدمة التجاریة من قبل مستفید أو العمیل

Claim means any demand, request for payment or for acceptance and payment, claim, 
presentation or drawing made in respect of a Trade Service by a beneficiary, the Customer or 
any other person.

فیما یتعلق بمناولة المستندات حیث یقوم إتش یعني معاملة التحصیل المستندي التحصیل المستندي
بنك تمثیلإس بي سي بالتصرف سواًء كبنك تحویل أو بنك تحصیل أو

Collection means a collection transaction. in respect of the handling of Documents where 
HSBC may act as either a remitting bank, collecting bank or presenting bank.

).عقوباتاالمتثال للقوانین وال(19یكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة إجراءات االمتثال 
Compliance Action has the meaning given to it in Clause 19 ( Compliance with laws and 

sanctions).

تعني األحكام والشروط اإلضافیة الخاصة بإتش إس بي سي للدولة التي یتواجد بھا شروط الدولة
.المعنیةكیان إتش إس بي سي الُمقدم للخدمة التجاریة 

Country Conditions means HSBC's additional terms and conditions for the country in which 
the HSBC entity providing the relevant Trade Service is located.  

المحدد على ھذا النحو في الطلب ذي الذي یطلب الخدمة التجاریة المعنیة یعني الشخص العمیل
(و، بدون أي ي ھسك فیما بختص بتقدیم الخدمة التجاریةالصلة والذي یتعاقد معھ إتش إس بي س

قید، حسب ما یتم. تحدیده في الطلب المعني). وإذا قام إتش إس بي سي بتوفیر الخدمة التجاریة إلى 
شخص ما لیس من عمالء إتش إس بي سي، فإن اإلشارة في ھذه الشروط إلى "العمیل" ستنطبق 

.لشخص من عمالء إتش إس بي سي.على ذلك الشخص حتى وإن لم یكن ذلك ا
Customer means the person who requests the relevant Trade Service and with whom HSBC 
contracts with respect to the provision of that Trade Service(and, without limitation, as may be 
specified in the relevant Application). If HSBC provides a Trade Service to a person that is not 
a customer of HSBC, references in these Terms to the “Customer” shall apply to that person 
even though that person is not a customer of HSBC.

تعني أیة بیانات شخصیة و/أو معلومات سریة و/أو معلومات ضریبیة (بما في ذلك معلومات العمیل
البیانات والتنازالت والموافقات المرفقة) سواء للعمیل أو أي شخص أو كیان تكون معلوماتھ (بما 
في ذلك أیة بیانات شخصیة أو معلومات ضریبیة) ُمقدمة من قبل العمیل أو نیابة عن العمیل، إلى 

في مجموعة إتش إس بي سي فیما یرتبط بتقدیم الخدمة التجاریة. أي عضو
Customer Information means any Personal Data, confidential information, and/or Tax 
Information (including accompanying statements, waivers and consents) of either the Customer 
or a person or entity whose information (including any Personal Data or Tax Information) which 
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the Customer provides, or which is provided on the Customer’s behalf, to any HSBC Group 
member in connection with the provision of any Trade Service. 

:Customer Liabilities means at any timeتعني في أي وقت:التزامات العمیل

كافة التزامات العمیل تجاه إتش إس بي سي أو أي عضو في مجموعة إتش )أ(
) وھذه الشروطبالخدمة التجاریةیتعلق بموجب أو فیما ما قد ینشأ إس بي سي (بما في ذلك 

مستقبلیة، فعلیة أو محتملة، التي یتم تكبدھا بأیة عملة وبأیة صفة وسواء كانت حالیة أو 
مباشرة أو غیر مباشرة، أو ُمتكبدة بشكل منفرد أو مشترك مع أي شخص آخر؛

all liabilities of the Customer to HSBC or any HSBC Group member (including arising under or 
in connection with any Trade Service and these Terms) incurred in any currency and in any 
capacity and whether present or future, actual or contingent, direct or indirect, or incurred alone 
or jointly with any other person;  

الفائدة على تلك االلتزامات (قبل وبعد أي طلب أو حكم) حتى التاریخ الذي )ب(
إس بي سي أو أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي الدفع، بالمعدالت یستلم فیھ إتش 

التي یدفعھا العمیل أو التي كانت ستُدفع لوال وجود ظروف قد تُقید الدفع؛
interest on such liabilities (both before and after any demand or judgment) to the date on which 
HSBC or any such HSBC Group member receives payment, at the rates payable by the 
Customer or which would have been payable but for any circumstances which restricts payment; 

یتكبدھا إتش إس بي سي أو أي عضو في مجموعة إتش تكالیف ونفقاتأیة )ج(
مة التجاریة نیابة عن العمیل إس بي سي في إجراء الدفع بموجب أو فیما یختص بالخد

(ولكن دون أن یكون إتش إس بي سي تحت أي التزام للقیام بذلك) نتیجة إلخفاق العمیل 
في إجراء ذلك الدفع عند االستحقاق أو عند الطلب؛ و

Any costs and expenses incurred by HSBC or any HSBC Group member in making payment 
under or in respect of a Trade Service on behalf of the Customer (but without HSBC being under 
any obligation to do so) as a result of failure by the Customer to make such payment when due 
or demanded; and

(بما في ذلك الرسوم القانونیة على أساس التعویضوالنفقات كافة المصاریف )د(
التي یتكبدھا إتش إس بي سي أو أي عضو في مجموعة إتش إس بي التام)

سي في إتمام أو إنفاذ حقوقھ بموجب أو فیما یختص بالخدمة التجاریة وھذه 
الشروط.

all costs and expenses (including legal fees on a full indemnity basis) HSBC or any HSBC Group 
member in perfecting or enforcing its rights under or in respect of a Trade Service and these 
Terms.

تعني أي اعتماد مستندي أو خطاب اعتماد او أي تعھد إلصدار اعتماد مستندي االعتماد المستندي
أو خطاب اعتماد (بما في ذلك أي تمدید أو تجدید أو تعدیل لنفس ذلك المستند).

Documentary Credit means a documentary credit or letter of credit or any commitment to issue 
a documentary credit or letter of credit (including any extension, renewal or amendment of the 
same). 

دات ملكیة أو كمبیاالت أو كمبیاالت مستندیة أو سندات أذنیة أو شیكات أو سنتعني أیة المستندات
شھادات أو فواتیر أو بیانات أو مستندات النقل أو بوالیص تأمین أو كفاالت المستودعات أو إیصاالت 
المستودعات أو أیة سندات مماثلة أخرى مرتبطة بالمعاملة التجاریة والتي بخصوصھا یُقدم إتش 

إس بي سي الخدمة التجاریة/الخدمات التجاریة إلى العمیل.
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Documents means any drafts, bills of exchange, promissory notes, cheques, documents of 
title, certificates, invoices, statements, transport documents, insurance policies, warehouse 
warrants, warehouse receipts or any other similar instruments relating to a Trade Transaction 
in respect of which HSBC has provided Trade Service(s) to the Customer.

).التعلیمات(20یكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة الوسائل اإللكترونیة
Electronic Means has the meaning given to it in Clause 20 (

 Instructions). 

أو إذا لم یكن لدى إتش إس بي سي یعني سعر الصرف الفوري إلتش إس بي سي سعر الصرف 
سعر صرف فوري متوفر مقابل العملة المعنیة، أو أي سعر صرف فوري آخر منشور یتم اختیاره 

في الوقت المعنيلشراء العملة المطلوبة في سوق الصرف األجنبي ي) من قبل إتش إس بي س
باستخدام العملة التي تم بھا سداد الدفعة المعنیة (حیث یتم اختیار أي سعر صرف فوري من المعني

.قبل إتش إس بي سي بالتصرف بشكل معقول في ھذه الظروف).
Exchange Rate means HSBC's spot rate of exchange (or if HSBC does not have an available 
spot rate of exchange for the relevant currency, any other publicly available spot rate of 
exchange selected by HSBC) for the purchase of the required currency in the relevant foreign 
exchange market at the relevant time using the currency in which the relevant payment was 
paid (where any such spot rate of exchange shall be selected by HSBC acting reasonably in the 
circumstances).

یوفر أي برنامج إلتش إس بي سي شخص آخر (غیر إتش إس بي سي)یعني المتعھد الخارجي
و/أو العمیل.

External Provider means a person (pther than HSBC) that makes any Platform available to 
HSBC and/or the Customer.

یتم إبرامھا بین المتعھد الخارجي وإما إتش إس بي سي تعني أیة اتفاقیةاألحكام والشروط الخارجیة
أو العمیل والتي تحدد األحكام والشروط المطبقة على استخدام إتش إس بي سي أو العمیل للبرنامج.
External Terms and Conditions means any agreement which is entered into between an 
External Provider and either HSBC or the Customer setting out the terms and conditions 
applicable to HSBC's or the Customer’s use of a Platform. 

بین العمیل وإتش إس بي سي والتيالتي یتم ابرامھاتفاقیة االخطاب  او التعني اتفاقیة التسھیالت
لتسھیالت في ما یتعلق بالخدمات التجاریة وفقاص لھا بالموافقة على تقدیم  اإتش إس بي سي یقوم

إلى العمیل.
Facility Agreement means a letter or agreement between the Customer and HSBC pursuant 
to which HSBC agrees to provide to the Customer facility in respect of Trade Services. 

أو تظھیر للمستند (سواء تم سحبھ الدفع المبكراء أو دفع مسبق یعني خصم أو تداول أو شرالتمویل
یتم تمویلھبموجب اعتماد مستندي أو تحصیل أم ال) أو لالعتماد المستندي ویتم تفسیر الكلمات 

ولتجنب أي شك، فإن التمویل ال یتضمن قرض التمویل التجاري.تبعاً لذلك.التمویالتو
Finance means discounting, negotiating, purchasing, prepaying, early paying or endorsing a 
Document (whether or not drawn under a Documentary Credit or Collection) or Documentary 
Credit and Financed and Finances shall be construed accordingly. For the avoidance of doubt, 
Fincance does not include a Trade Fincance Loan.

STT(EG)ARBENG May20



58

PUBLIC

تعني البضائع أو المنتجات التي تكون محل المعاملة التجاریة والتي بخصوصھا یُقدم إتش البضائع
إس بي سي الخدمة التجاریة/الخدمات التجاریة إلى العمیل.

Goods means the goods or products which are the subject of a Trade Transaction in respect of 
which HSBC has provided Trade Service(s) to the Customer.

تعني الوالیة القضائیة التي یتواجد فیھا كیان إتش إس بي سي الُمقدم الوالیة القضائیة الحاكمة
ش للخدمة التجاریة أو والیة قضائیة أخرى من ھذا القبیل تتم الموافقة علیھا خطیاً بین العمیل وإت

.المعنیةإس بي سي أو یتم تحدیدھا في شروط الدولة 
Governing Jurisdiction means the jurisdiction in which the relevant HSBC entity providing the 
Trade Service is located or such other jurisdiction agreed in writing between the Customer and 
HSBC or specified in the relevant Country Conditions.

أو، إذا كان ینطبق، فرع عضو (إس بي سي یعني عضو في مجموعة إتشإتش إس بي سي 
، وخلفائھ والمتنازل لھم من قبلھ و، حیثما المعنیةیُقدم الخدمة التجاریة مجموعة إتش إس بي سي) 

(أ) 23.1یسمح بھ السیاق، یشمل أي شخص یتم تعیینھ من قبل إتش إس بي سي بموجب المادة 
).اإلفصاح والسریة والخصوصیة(

HSBC means the HSBC Group member (or, if applicable, the branch of such HSBC Group 
member) providing the relevant Trade Service, and its successors and assigns and, where the 
context permits, includes any person appointed by HSBC under Clause 23.1 (Error! Reference 
source not found.).

تعني إتش إس بي سي ھولدینجز بیھ إل سي وشركاتھا الفرعیة مجموعة إتش إس بي سي
والشركات التابعة لھا من وقت آلخر.

HSBC Group means HSBC Holdings plc and its subsidiaries and affiliates from time to time. 

تعني غرفة التجارة الدولیة.غرفة التجارة الدولیة
ICC means the International Chamber of Commerce. 

المال اإلجمالي إلتش إس تعني تخفیض معدل العائد من الخدمة التجاریة أو رأسالتكالیف الُمتزایدة
بي سي، أو تكلفة إضافیة أو ُمزیدة أو تخفیض أي مبلغ مستحق وقابل للدفع بموجب ھذه الشروط 
أو فیما یختص بالخدمة التجاریة، التي یتم تكبدھا أو تحملھا من قبل إتش إس بي سي إلى الحد الذي 

روط أو الخدمة التجاریة.یعزى إلى قیام إتش إس بي سي بأداء التزاماتھ بموجب ھذه الش
Increased Costs means a reduction in the rate of return from a Trade Service or on HSBC's 
overall capital, an additional or increased cost or a reduction of any amount due and payable 
under these Terms or in respect of a Trade Service, which is incurred or suffered by HSBC to 
the extent that it is attributable to HSBC performing its obligations under these Terms or a Trade 
Service. 

).السداد والتعویض(9یكون لھ المعنى المحدد لھ في المادة الطرف الُمعوض
Indemnified Party has the meaning given to it in Clause 9 (Reimbursement and ). 

).التعلیمات(20یكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة التعلیمات
Instruction has the meaning given to it in Clause 20 (

 Instructions). 

یعني أي اعتماد ضمان أو طلب ضمان (بما في ذلك اعتماد وضمان أو قبول مشترك أو قبول السند
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اعتماد ضمان مقابل، أو التزام دفع مستقل مماثل (بما خطاب ضمان مقابل أو للمستند) أو كفالة أو 
تعدیل لنفس ذلك السند).في ذلك أي تمدید أو تجدید أو 

Instrument means any SBLC, demand guarantee (including an avalisation, co-acceptance or 
acceptance of a Document), bond, counter-guarantee, counter-SBLC, or similar independent 
payment obligation (including any extension, renewal or amendment of the same).

).السداد والتعویض(9یكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة الخسائر
Losses has the meaning given to it in Clause 9 (Reimbursement and ).

).االعتمادات المستندیة(3.14یكون لھ المعنى المحدد لھ في المادة االعتماد المستندي الرئیسي

تعني أیة معلومات مرتبطة بأي فرد والتي من خاللھا یمكن التعرف على ذلك البیانات الشخصیة
الفرد، بما في ذلك البیانات الشخصیة الحساسة واالسم/األسماء وعنوان/عناوین اإلقامة ومعلومات 

االتصال والعمر وتاریخ المیالد ومكان المیالد والجنسیة والحالة الشخصیة والحالة االجتماعیة.
Personal Data means any information relating to an individual from which such individual can 
be identified, including sensitive personal data, name(s), residential address(es), contact 
information, age, date of birth, place of birth, nationality, citizenship, personal and marital status. 

و/أو اي یتم استخدامھ من قبل إتش إس بي سي أو العمیل(أ) یعني أي برنامج إلكتروني البرنامج
إلرسال أو استالم أیة تعلیمات أو مطالبة أو اتصال أخرى فیما یرتبط بالخدمة التجاریة، شخص آخر 

ر أو إصدار أو تقدیم أي خدمة أو (ب) یتم استخدامھ من قبل إتش إس بي سي أو أي شخص آخ/و
.HSBCnetتجاریة، ویشمل منصة 

Platform means any electronic platform (a) used by HSBC, the Customer or any other person 
for giving or receiving any Instruction, Claim or other communication in relation to any Trade 
Service, and/or (b) used by HSBC or any other person for issuing or providing any Trade 
Service, and shall include HSBCnet.

یعني فیما یختص بالخدمة التجاریة:حدث حق الرجوع
Recourse Event means in respect of a Trade Service:

قانوني أو غیر ُمصرح غش مزعوم أو فعلي أو تصرف غیر إساءة تمثیل أوأي )أ(
بھ من قبل العمیل و/أو أي طرف آخر في المعاملة التجاریة؛

Any misrepresentation alleged or actual fraud, illegality or unauthorised act of the Customer 
and/or any other party to the Trade Transaction;

لیة تنفیذ مزعوم أو فعلي لالعتماد أي عدم صالحیة أو عدم امتثال أو عدم قاب)ب(
المستندي أو اعتماد الضمان أو المستند/المستندات أو المعاملة التجاریة (حیثما ینطبق 

ذلك).
any alleged or actual invalidity, non-compliance or unenforceability of the Documentary Credit, 
SBLC, Document(s) or Trade Transaction (as applicable); or

أي أمر أو حكم قضائي أو قانون أو الئحة أو عقوبات تقید أي دفع (سواء إلى )ه(
أو من إتش إس بي سي و/أو ال یتم أدائھ الحقا).

any injunction, court order, law, regulation or Sanctions which restrict any payment (whether to 
or from HSBC and/or not subsequently discharged).

یعني اعتماد مستندي ُمساند.االعتماد المستندي الُمساند
SBDC means a standby documentary credit.

یعني اعتماد الضمان (الذي یشمل اعتماد مستندي ُمساند).اعتماد الضمان
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SBLC means a standby letter of credit (which includes an SBDC). 

).االمتثال للقوانین والعقوبات(19یكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة العقوبات
Sanction has the meaning given to it in Clause 19 ( Compliance with laws and sanctions). 

أصول العمیل حقوق و/أوعلى أي منأو شبھ ضمان تعني أي مستند یُنشأ ضمان اتفاقیة الضمان
لدعم أیة التزامات قد تكون لدى العمیل تجاه أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي من وقت 

آلخر.
Security Agreement means any document creating security or quasi-security over any of the 
Customer's rights and/or assets in support of any obligations which the Customer may have to 
any HSBC Group member from time to time.  

، إذا كان مطبقاً في االختصاص القضائي المعني، سجل تعرفة إتش إس بي سي یعنيسجل التعرفة
(الذي یحدد رسوم وعموالت ومعدالت الفائدة وغیرھا من أجور إتش إس بي سي مقابل خدمات 

یمكن الوصول إلیھ عبر اإلنترنت).أو /عند الطلب من قبل العمیل وةً متاحالتجارة، تكون 
Tariff Book means, if applicable in the relevant jurisdiction, HSBC’s tariff book (setting out 
HSBC’s fees, commissions, interst rates and other rates for Trade Services as is available upon 
request by the Customer and/or can be accessed online). 

أو ضریبة القیمة المضافة أو ضریبة المبیعات أو ضریبة تعني ضریبة البضائع والخدمات الضریبة
الدمغة أو أیة ضریبة أو رسوم ضریبیة أو رسوم أو خصم أو مصاریف أو سعر أو رسوم واجبة 
أو ضریبة إلزامیة أو ضریبة مقتطعة یتم رسمھا وفرضھا من قبل وكالة حكومیة، وأیة فائدة أو 

رتبطة (لكن ال تشمل الضریبة على صافي الدخل غرامة أو مصاریف أو رسوم أو مبالغ أخرى م
اإلجمالي إلتش إس بي سي).

Tax includes goods and services tax, value added tax, sales tax, stamp duty or any tax, levy, 
impost, deduction, charge, rate, duty, compulsory loan or withholding which is levied or imposed 
by a government agency, and any related interest, penalty, charge, fee or other amount (but 
does not include tax on the overall net income of HSBC).

) البیانات والتنازالت والموافقات المرفقةتعني أي مستند أو معلومات (والمعلومات الضریبیة
ر أو غیر مباشر، بالوضع الضریبي للعمیل والوضع الضریبي ألي مالك، المرتبطة، بشكل مباش

"الشخص الُمتحكم"، "المالك األساسي" أو المالك المستفید للعمیل.
Tax Information means any documentation or information (and accompanying statements, 
waivers and consents) relating, directly or indirectly, to the Customer's tax status and the tax 
status of any owner, “controlling person”, “substantial owner” or beneficial owner of the 
Customer.

یعني قرض أو سلف أو ائتمان أو غیره من التسھیالت المالیة الُمقدمة من قرض التمویل التجاري
لى العمیل فیما یختص بالمعاملة التجاریة.قبل إتش إس بي سي إ

Trade Finance Loan means a loan, advance, credit or other financial accommodation provided 
by HSBC to the Customer in respect of a Trade Transaction.

includesTrade Service:الخدمة التجاریة تشمل:

إصدار اعتماد مستندي وإصدار تعلیمات إلى أي بنك ُمراسل أو بنك ُمعین أو )أ(
بنك ُمعزز فیما یرتبط بذلك االعتماد المستندي؛

the issue of a Documentary Credit and instructing any advising bank, nominated bank or 
confirming bank in relation to such Documentary Credit;

التصرف كالبنك الُمراسل أو البنك الُمعین أو البنك الُمعزز (على أساس معلوم )ب(
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أو غیر معلوم) فیما یرتبط باالعتماد المستندي؛ 
acting as the advising bank, nominated bank or confirming bank (on a disclosed or undisclosed 
basis) in relation to a Documentary Credit; 

إصدار سند و/أو إصدار تعلیمات إلى أي بنك ُمراسل فیما یرتبط بـ، وإصدار )ج(
اعتماد ضمان مقابل أو تعویض فیما یختص بـ، السند؛خطاب ضمان مقابل أو 

the issue of an Instrument and/or instructing any correspondent bank in relation to, and issuing 
a counter-guarantee, counter-SBLC or indemnity in respect of, an Instrument; 

التصرف كالبنك الُمراسل أو البنك الُمعزز أو فیما یرتبط بالسند؛)د(
acting as the advising bank, confirming bank or correspondent bank in relation to an 

Instrument;

االعتماد المستندي أو السند أو المستند؛تناول)ه(
the handling of a Documentary Credit, Instrument or Document; 

التحصیالت المستندیة؛)و(
Collections; 

تقدیم أي تمویل؛)ز(
the provision of any Finance;

تقدیم قرض التمویل التجاري؛)ح(
the provision of a Trade Finance Loan; 

طاب ضمان أو ضمان الشحن و/أو التوقیع على أو تظھیر أو اإلفراج إصدار خ)ط(
عن أي مستندات النقل؛

the issue of a letter of indemnity or shipping guarantee and/or the signing, endorsement or 
release of any Transport Document; 

اإلفراج عن المستندات؛ )ي(
the release of Documents; 

تقدیم نسخة من االعتماد المستندي أو السند ( للمراجعة والموافقة)؛ أو)ك(
the provision of a draft copy of a Documentary Credit or Instrument (for review and approval);

أیة خدمة أو منتج آخر مرتبط بالمعاملة التجاریة الُمقدمة،)ل(
any other service or product relating to a Trade Transaction provided, 

من قبل إتش إس بي سي، عند طلب، أو فیما یختص بالعمیل.
by HSBC to, at the request of, or in respect of the Customer. 

تعني أیة معاملة مرتبطة ببیع أو شراء بضائع أو خدمات من قبل العمیل من/إلى المعاملة التجاریة
وتشمل أي عقد/عقود قد تستند علیھا تلك المعامالت.،شخص آخر

Trade Transaction means a transaction involving the sale or purchase by the Customer of 
goods or services from/to a third party, and includes any contract(s) on which such transaction 
may be based.

طلبات اإلفراج عن البضائع وضمانات (8یكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة لنقلمستندات ا
).الشحن وخطابات الضمان
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Transport Documents has the meaning given to it in Clause 8 (Applications for Release of 
Goods, Shipping Guarantees and Letters of Indemnity).

یعني العملة القانونیة للوالیات المتحدة األمریكیة.الدوالر األمریكي
USD means the lawful currency of the United States of America.

ما لم یظھر نص مخالف، أیة إشارة في ھذه الشروط إلى:26.2
Unless contrary indication appears, any reference in these Terms to:

) یشمل خدمة تجاریة(وأیة إشارة في أي طلب خدمة تجاریةأو طلبأي )أ(
إتش إس بي (حیثما ینطبق ذلك) العقد الذي نشأ بین العمیل وإتش إس بي سي بقبول

سي لھذا الطلب عن طریق تقدیم أو إجراء ھذه الخدمة التجاریة؛
an Application or Trade Service (and any reference in an Application to a Trade Service) 
includes (where applicable) the contract created between the Customer and HSBC by HSBC 
accepting that Application by providing or undertaking that Trade Service;

أو أي شخص آخر یتم تفسیره على أنھ یشمل العمیل أو إتش إس بي سي)ب(
خلفائھ في الملكیة والمتنازل لھم من قبلھ المسموح لھم فیما یرتبط بحقوقھ و/أو التزاماتھ 

الت أو شروط الدولة؛بموجب ھذه الشروط أو التطبیق أو اتفاقیة التسھی
the Customer, HSBC or any other person shall be construed so as to include its successors in 
title, permitted assigns and permitted transferees to, or of, its rights and/or obligations under 
these Terms, an Application, a Facility Agreement or Country Conditions; 

یعني یشمل أو بما في ذلك "بدون حدود"؛بما في ذلكأو یشمل)ج(
include or including means include or including "without limitation"; 

اتخاذ إتش إس بي سي لقرار أو إلجراء یعني أن إتش إس بي سي یقوم بعمل )و(
ـ أو اتخاذ، ذلك القرار أو اإلجراء حسب استنسابھ أو باتخاذ، ویكون مسموحاً لھ القیام ب

أو رأیھ المطلق بدون الرجوع إلى، أو الحصول على الموافقة من، العمیل أو أي شخص 
آخر؛

HSBC making a determination or decision or undertaking an action means that HSBC is making 
or undertaking, and is permitted to make or undertake, such determination, decision or action 
in its sole discretion or opinion without reference to, or consent from, the Customer or any other 
person; 

أي تفویض أو تأكید من قبل، أو تعلیمات من قبل، العمیل یعني أن ذلك التفویض (ھـ)
لتعلیمات غیر قابلة للنقض ما لم یتم التخلي عنھ من قبل إتش إس بي سي؛أو التأكید أو ا

an authorisation or confirmation by, or instruction from, the Customer means that such 
authorisation, confirmation or instruction is irrevocable unless waived by HSBC; 

أو مكتب أو شركة أو مؤسسة أو حكومة أو والیة أو یشمل أي فرد شخص(و)
وكالة والیة أو أیة جمعیة أو أمانة أو شركة ُمدمجة أو اتحاد أو شراكة أو كیان آخر 

(سواء لدیھ شخصیة قانونیة منفصلة أم ال)؛
a person includes any individual, firm, company, corporation, government, state or agency of a 
state or any association, trust, joint venture, consortium, partnership or other entity (whether or 
not having separate legal personality); 

تعني أیة الئحة أو قاعدة أو إرشاد أو طلب أو توجیھ رسمي (سواء لدیھ الئحة(ز)
قوة القانون أم ال) من أیة ھیئة أو وكالة أو دائرة حكومیة أو حكومیة دولیة أو علیا متخطیة 

الحدود الوطنیة، أو من أیة ھیئة أو منظمة تنظیمیة أو ذات تنظیم ذاتي أو أخرى؛
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a regulation includes any regulation, rule, official directive, request or guideline (whether or not 
having the force of law) of any governmental, intergovernmental or supranational body, agency, 
department or of any regulatory, self-regulatory or other authority or organisation; 

شروط الدولة؛بما في ذلك الشروطھذه)د(
these Terms include the Country Conditions; 

أو أیة اتفاقیة أو سند آخر تعتبر مرجع لھذه الشروط أو، حسبما الشروطھذه (ط)
تكون علیھ الحالة، اتفاقیة أو سند آخر حسبما یتم تعدیلھ و/أو تكملتھ و/أو استبدالھ من 

وقت آلخر؛
these Terms or any other agreement or instrument is a reference to these Terms or, as the case 
may be, other agreement or instrument as amended, supplemented, novated and/or replaced 
from time to time; 

یشمل المفرد الجمع والعكس صحیح؛ و(ي)
the singular shall include the plural and vice versa; and

عناوین األقسام والمواد ھي لسھولة الرجوع إلیھا فقط.(ك)
section and clause headings are for ease of reference only. 

ً إضافة باإلضافة26.3 إلى ھذه الشروط التي یتم إدراجھا في كل استمارة طلب، یمكن أیضا
ي سي في اتفاقیة التسھیالت أو أي مستند أو اتفاقیة أخرى. ھذه الشروط من قبل إتش إس ب

In addition to these Terms being incorporated into each Application, these Terms may also be 
incorporated by HSBC into a Facility Agreement or any other document or agreement. 
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ـــة شــروط ال اإلعتیادیةالتجاری

شــروط الدولــة

مصر
COUNTRY CONDITIONS 

Egypt 

APPLICATIONالتطبیق1

) والتي "الشروط"(اإلعتیادیةة یشروط التجارلكملة لمُ دولة ھذه شروط ال1.1
، وتشكل جزءاً منھا.من وقت آلخرالعمیل قبلھا یو/أو قد قبلھا ی

These Country Conditions are supplemental to, and form part of, the Standard Trade Terms 
(the Terms) which the Customer has accepted and/or may accept from time to time.

، الشروط، یكون تفسیرھا ألغراض، أو تم مصطلحات تم تعریفھا فيةأی1.2
بخالف ذلك ھالم یتم تعریف(ما شروط الدولة ھذه نفس المعاني عند استخدامھا في لھا 

).في شروط الدولة ھذه
Any terms defined in, or construed for the purposes of, the Terms have the same meanings 
when used in these Country Conditions (unless the same are otherwise defined in these Country 
Conditions). 

قدم ولة ھذه في حال إذا كان كیان إتش إس بي سي الذي یدتسري شروط ال1.3
.جمھوریة مصر العربیةفي دولة موجوداً ة ذات صلة یخدمة تجار

These Country Conditions shall apply where the HSBC entity providing the relevant Trade 
Service is located in Egypt. 

أحكام وشروط إضافیة/ُمكملة2
ADDITIONAL/SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS 

تعھد بخصوص "الدفعة المقدمة" تحت ایة صفقات تجاریة:2.1
Undertaking regarding “Advance Payments” under trade transactions

یتعھد العمیل  بان كل مستندات الشحن الخاصة بالدفعة المقدمة والتي یتم تقدیمھا للبنك 
بنك اتش اس لى إوالذى سیتم خصمھا من على حسابات العمیل طرف البنك سیتم ارسالھ 

فى غضون شھرین كحد اقصى من تاریخ الطلب .4بى سى الستخراج نموذج 
The customer hereby undertakes that shipping documents related to any advance payment 
request which will be effected from the customer’s account, will be sent to HSBC Bank Egypt 
for endorsement and Form 4 issuance within a maximum of 2 Months 

دة من الموردین تعھد بخصوص مستندات االستیراد المقدمة لدیكم والوار2.2
فى الخارج:

Undertaking regarding Import Documents Presented at your counters received from 
our suppliers abroad.

الصادر من بنك  اتش اس بي سي عن كل معامالت 4یتعھد العمیل بانھ لم یتم تقدیم  نموذج 
العمیل بان یتم تحدیث البیانات الخاصة االستیراد الى بنك اخر للتحصیل. كما یتعھد 
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"االفراج الجمركى" على االنظمة االلكترونیة الخاصة بالجمارك. وفى حالة اخالل العمیل 
بایة من الشروط السابقة فیحق لبنك اتش اس بي سي اخطار البنك المركزى المصرى باسم 

قھ بالقیام بمعامالت العمیل واالطراف المرتبطة بھ وادراجھ فى القوائم السوداء الخفا
االستیراد. وباالضافة الى ذلك یتعھد العمیل ویقبل منع العمیل واالطراف المرتبطة من 
التعامل فى المستقبل على ایة معامالت من ذاك القبیل فى المستقبل. ویتحمل العمیل 

اتش المسئولیة كاملة فى حالة االخفاق بالشروط الواردة بعالیھ بدون ایة مسئولیة علي بنك
.اس بى سى

The customer hereby undertakes that all import transactions, for which Form (4) was issued 
from HSBC or had been requested to endorse at your counters, have not been previously 
presented to any other bank for processing. We further undertake to ensure that ‘Customs 
Release status’ is updated on the electronic customs records – within one month from the 
processing date of each and every import transaction. In case we failed to fulfil the above 
mentioned obligations, we acknowledge the Bank’s full right to notify the Central Bank of Egypt 
with all our details and related parties to identify our company as blacklisted for failure of 
undertaking import transactions. Furthermore, we accept and acknowledge that this will result 
in hindering us or our group or related parties from processing any similar transactions in the 
future. We assume all liabilities in case we fail to meet the above obligations without any 
responsibility on HSBC Bank Egypt now or in future.

ذلك.خالف على یتم احتساب العائد شھریا ویخصم شھریا اال اذا تم االتفاق 2.3
Interest charges will be accrued and debited on monthly basis unless otherwise agreed. 
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