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 (ھــذه الشــروط) للمعامالت التجارية اإلعتیاديةالشروط 

 التطبیق .1

بي سي على  إس إتشخدمة تجارية قد يوافق  ةتنطبق ھذه الشروط على أي 1.1
. وتتضمن ھذه الشروط شروط العمیل طلب على بناءً  علیھا الحصول أوإتاحتھا 

 .المعنیة الدولة

تخضـــع ھذه الشـــروط، حیثما ينطبق ذلك، ألحكام وشـــروط أخرى فیما يتعلق  1.2
ــــي للعمیل (بما في ذلك أية خدمة  بالخدمات التي يقدمھا إتش إس بي س
ــــاب) من وقت آلخر.  فیما يتعلق بالخدمة  ــــغیل حس ــــرفیة أو اتفاقیة تش مص
التجارية، عند نشــوء أي تعارض بین ھذه الشــروط وأية أحكام وشــروط ســارية 

 أخرى، تطبق األحكام والشروط وفقاً لترتیب األولوية التالي:

 ؛الطلب (أ)

 ؛بھا معمول ضمانتسھیالت (إن وجدت) و/أو اتفاقیة ال اتفاقیة (ب)

 (إن وجدت)؛ الدولةشروط  )ج(

 ھذه الشروط؛ (د)

 مماثلة.شروط أخرى  )ھـ(

ال يقدم إتش إس بي ســي أية مشــورة للعمیل فیما يتعلق بالخدمة التجارية.   1.3
بالرغم من أن إتش إس بي ســـي قد يقدم معلومات أو يعبر عن آرائه من وقت 
ــــورة.  قبل التقدم بطلب، أو  قدم كمش آلخر، فإن تلك المعلومات أو اآلراء ال تُ

ل تلك االســــتفســــارات والتقییمات قبول، خدمة تجارية، على العمیل إجراء مث
ــــبة، ويجب على العمیل عدم االعتماد على إتش إس بي  التي يعتبرھا مناس
ســي لتقديم مشــورة أو توصــیات.  إذا كان العمیل في شــك بخصــوص الخدمة 

 التجارية، يجب على العمیل طلب استشارة مھنیة مستقلة.

ة التجارية التي تتعلق تعتبر كل خدمة تجارية منفصـــلة ومســـتقلة عن المعامل 1.4
بھا ھذه الخدمة التجارية، وال يتعلق إتش إس بي ســي بأي حال من األحوال، 
أو يخضع لشروط تلك المعاملة التجارية أو حتى يكون ملزماً بھا، حتى إذا كانت 

 ھناك إشارة متضمنة في أي مستند مرتبط بتلك الخدمة التجارية.

توجیه أو إيعاز أي بنك ُمراسل (بما في قد يقوم إتش إس بي سي بتسمیة أو  1.5
ــــي) لیكون البنك  ــــو من مجموعة إتش إس بي س الُمصــــدر أو ذلك أي عض

خدمة التجارية (وقد ُيقید ذلك البنك الُمعزز فیما يتعلق بالأو الُمعین أو الُمراسل 
سل مقبول لدى  سي أو بنك ُمرا ضاء مجموعة إتش إس بي  سل بأحد أع الُمرا

ــي) ويح ــمان مقابلة أو إتش إس بي س ــدار خطابات ض ــمان ق له إص اعتماد ض
لشكل والمحتوى حسبما يتم تحديده من قبل إتش إس بي سي مقابل بذلك ا

لصالح البنك الُمراسل.  قد يقوم إتش إس بي سي بالدفع لــــ، أو االستالم من 
 أي بنك ُمراسل، المصاريف أو العموالت أو الرسوم أو المدفوعات األخرى.
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خدمة  ةأو تقديم أي تنفیذفي ھذه الشــروط ما يلزم إتش إس بي ســي ب ال يوجد 1.6
 تجارية في أي وقت.

 الخدمات التجارية – 1القسم 

 قواعد غرفة التجارة الدولیة 2

 ما لم يطلب العمیل خالف ذلك (ويوافق إتش إس بي سي على ذلك الطلب): 2.1

الصــادرة عن إتش إس بي ســي يتم إصــدار كافة االعتمادات المســتندية  (أ)
طبقاً لألعراف والممارسات الموحدة بشأن االعتمادات المستندية، طبعة 

)، وإن تطلب األمر UCP600( 600، نشــرة غرفة التجارة الدولیة رقم 2007
من قبل إتش إس بي سي، ملحق األعراف والممارسات الموحدة بشأن 

 ؛)eUCPاالعتمادات المستندية للعرض اإللكتروني (

طبقاً  الصــادرة عن إتش إس بي ســييتم إصــدار كافة اعتمادات الضــمان  (ب)
ــمان عام  ــات الدولیة العتمادات الض ــرة غرفة التجارة 1998للممارس ، نش

 )؛ISP98( 590الدولیة رقم 

الصــادرة عن إتش إس بي يتم إصــدار كافة الســندات المالیة والضــمانات  (ج)
نات، نشرة غرفة التجارة الدولیة طبقاً للقواعد الموحدة لطلب الضما سي
 )؛ وURDG 758( 758رقم 

ــیل  (د) ــتندية طبقاً للقواعد الموحدة للتحص ــیالت المس يتم إجراء كافة التحص
 )،URC522( 522، نشرة غرفة التجارة الدولیة رقم 1995المستندي عام 

إلى جانب قواعد لما قد يتم تعديله من وقت آلخر ( اً وفقكل حالة، ســتكون في 
ــــعة وحقوق والتزامات العمیل ، )غرفة التجارة الدولیة غرفة التجارة لقواعد خاض

 .المعمول بھا باإلضافة إلى ھذه الشروط العالمیة

إذا كان ھناك أي تعارض بین أي من قواعد غرفة التجارة الدولیة وھذه الشروط،  2.2
 فإن ھذه الشروط تسود.

  االعتمادات المستندية 3

 على أية اعتمادات مستندية. 3الواردة في ھذه المادة  تنطبق الشروط  3.1

 على العمیل أن: 3.2

ــادر من قبل  (أ) ــتندي ص ــخة العمیل من كل اعتماد مس ــة نس يتعھد بدراس
 إتش إس بي سي للتحقق من تطابقه مع الطلب المعني؛ و

ــــي بأي اعتراض  (ب) ــــعار فوري إلى إتش إس بي س يوافق على توجیه إش
 على محتوياته.

 الواردات 

ــ ودفع أية مطالبة تم تقديمھا بموجب  3.3 يكون إتش إس بي سي مفوضاً بالوفاء بـ
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اعتماد مســـتندي والظاھرة على وجھه لاللتزام بشـــروطه و/أو أية مســـتندات 
ــتندي  ــحوبة) وُمقدمة بموجب ذلك االعتماد المس ــحوبة (أو ُيزعم أنھا مس مس

صول على  شروطه، دون الرجوع إلى أو الح أي تفويض آخر من العمیل أو وفقاً ل
ــكل  ــار عما إذا كان قد تم تقديم أية مطالبة بش ــتفس أي طرف آخر، ودون االس
صــــحیح، وعلى الرغم من أن صــــحة وســــريان أية مطالبة من ھذا القبیل، أو 
ية مطالبة من ھذا القبیل كدلیل  مبلغھا، قد تكون محل نزاع.  يقبل العمیل أ

سؤوالً عن الوفاء بھا ودفعھا، ويكون أي قاطع على أن إتش إس بي سي كان م
دفع يتم، أو أية خطوات يتم اتخاذھا، من قبل إتش إس بي ســـي بحســـن نیة 

 بموجبھا أو فیما يتعلق بھا، ملزماً للعمیل.

يمتثل تقديم أية مســــتندات بموجب االعتماد المســــتندي لشــــروط االعتماد  3.4
ــــلیمة، ومطابقة ككل  ــــي بأنھا تبدو س ــــتندي إذا قرر إتش إس بي س المس
ـــد إتش  لمتطلبات االعتماد المســـتندي.  يتنازل العمیل عن كافة المطالبات ض
إس بي ســــي عن أي تأخیر قد يؤدي إلى فحص تلك المســــتندات أو عن أي 

 في تحديد أية تناقضات قد تكون موجودة.  إخفاق

على الرغم من أية تعلیمات مخالفة من قبل العمیل، يجوز إلتش إس بي سي  3.5
ــــروط االعتماد  عدم التزامھا بش ــــي ب بة يقرر إتش إس بي س ية مطال رفض أ
المســـتندي ذي الصـــلة.  ال يكون إتش إس بي ســـي ملزماً بإخطار العمیل أو 

ــول على تخ ــعي للحص لي من العمیل عن أي تناقض قبل رفض المطالبة.  بالس
عندما يســعى إتش إس بي ســي للحصــول على التخلي عن أي تناقض، فإن 
اتخاذ مثل ذلك اإلجراء ال ُيلزم إتش إس بي ســــي بالســــعي للحصــــول على 

 تخلي عن أي تناقض في أي وقت آخر.

ــــي بإخطار العمیل بوجود تناقض فیما يتع 3.6 لق بمطالبة إذا قام إتش إس بي س
 وطلب العمیل من إتش إس بي سي و/أو بنكه المرسل أو وكیله أن:

 ينفذ الدفع بموجب االعتماد المستندي، بغض النظر عن التناقض؛ أو (أ)

 يقوم بالتوقیع على أو إصــدار أي ضــمان أو تعويض يغطي التناقض، (ب)
ــــوص علیھا في ا ــــداد والتعويض المنص  9لمادة يؤكد العمیل أن التزاماته بالس

) تنطبق على تلك المطالبة و/أو أي ضــــمان أو تعويض من الســــداد والتعويض(
 ھذا القبیل.

يجوز لـــــ إتش إس بي سي في أي وقت تعديل أو إدراج أحكام وشروط إضافیة  3.7
شرط أال  سباً، ب سي منا سبما يعتبره إتش إس بي  ستندي ح في االعتماد م

ھذا القبیل من التزامات العمیل  يزيد أي تعديل أو أحكام وشــــروط إضــــافیة من
قاً  ــــي، طب ندي.  يجوز إلتش إس بي س ــــت بذلك االعتماد المس ما يتعلق  فی
لموافقة المســـتفید، أن يلغي كامل الرصـــید أو أي رصـــید غیر مســـتخدم من 

 االعتماد المستندي.

على الرغم من أية تعلیمات في الطلب، يجوز إلتش إس بي ســــي تقیید توفر  3.8
أي اعتماد مســــتندي، أو أي مراســــلة أو تعزيز، لمكاتبه الخاصــــة أو ألي بنك 
ــي  ــل أو وكیل من اختیاره و، في ھذه الحالة، قد يرفض إتش إس بي س ُمراس
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من أي مكتب أو الوفاء بأي مستند أو دفعه يكون مسحوباً أو ُيزعم أنه مسحوباً 
 بخالف ذلك المكتب أو البنك الُمراسل أو الوكیل. أو شخص آخربنك 

إذا قام إتش إس بي ســـي بتنفیذ الدفع بموجب اعتماد مســـتندي قبل تاريخ  3.9
 استحقاق ذلك االعتماد المستندي:

(في حال تحمل المستفید من االعتماد المستندي للفائدة) يكون العمیل  (أ)
ــــ إتش إس بي سي  مسؤوالً عن دفع كامل مبلغ االعتماد المستندي لـ

ــــي قد دفع فقط  ــــتحقاق، حتى إذا كان إتش إس بي س في تاريخ االس
 مبلغاً مخفضاً بموجب االعتماد المستندي؛ و

ــتندي  (ب) (في حال إذا تُطلب من العمیل تحمل فائدة بموجب االعتماد المس
لعمیل، في تاريخ طبقاً ألية اتفاقیة أخرى مع إتش إس بي سـي)، على ا

استحقاق ذلك االعتماد المستندي أو في أي تاريخ سابق حسبما يطلبه 
إتش إس بي ســـي، دفع كامل مبلغ المطالبة إلى إتش إس بي ســـي 
ــــتحقة على تلك المطالبة عن الفترة من  ئد المس باإلضــــافة إلى الفوا
والمتضــمنة تاريخ دفع إتش إس بي ســي ومتضــمنة تاريخ االســتحقاق، 

لدفع طبقاً للمادة لتلك ا ــــتحقة ا ئدة المس فا ــــوم والعموالت ( 15ل الرس
 ).والفوائد والمصاريف

سمح  3.10 ضمني) ت صريح أو  شكل  سواء ب ستندي ( شروط أي اعتماد م إذا كانت 
بتنفیذ الدفع للمســتفید قبل اســتالم المســتندات المطلوب تســلیمھا بموجب 

ــــتح ــــتندي، على العمیل، في تاريخ اس قاق ذلك االعتماد ذلك االعتماد المس
المســتندي أو في أي وقت ســابق حســبما يطلبه إتش إس بي ســي، دفع 
كامل مبلغ المطالبة إلى إتش إس بي سي (سواء كانت المستندات التي تم 
ــافة إلى  ــتندي أم ال) باإلض ــروط االعتماد المس ــلیمھا الحقاً متوافقة مع ش تس

ــــتحقة على تلك المطالبة عن الفترة من و ــــمنة تاريخ دفع الفوائد المس المتض
إتش إس بي سي ومتضمنة تاريخ االستحقاق، لتلك الفائدة المستحقة الدفع 

 (الرسوم والعموالت والفوائد والمصاريف). 15طبقاً للمادة 

ــــتندات  3.11 ــــال بعض المس ــــتندي ينص على أن يتم إرس إذا كان أي اعتماد مس
ــرة إلى العمیل في وقت تق ــتفید مباش ــتفید المحددة من قبل المس ديم المس

ألية مطالبة أو قبله، يجب تقديم كافة المســـتندات المتبقیة إلى إتش إس بي 
ــــتندي.  إذا كان  ــــي فیما يتعلق بأية مطالبة بموجب ذلك االعتماد المس س
ــول على  ــرة إلیه للحص ــالھا مباش ــتندات التي تم إرس ــتخدم العمیل المس اس

ول كافة المســـتندات حیازة البضـــائع، فإن إتش إس بي ســـي يكون مخوالً بقب
ستندي والدفع أو القبول عند التقديم والدفع  المقدمة بموجب ذلك االعتماد الم
عند االستحقاق كافة المستندات التي يتم سحبھا فیما يختص بالبضائع، بغض 
النظر عن أي تناقض أو أي أمر أو شـــيء آخر كان من الممكن أن ُيخفف أو يؤثر 

س بي سي.  ويؤكد العمیل أن التزامات السداد على التزامات العمیل أو إتش إ
ـــوص علیه في المادة  ـــداد والتعويض) تنطبق على أي  9والتعويض المنص (الس

 مبلغ يدفعه إتش إس بي سي فیما يختص بذلك االعتماد المستندي.
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ـــــائع المؤمنــة بموجــب  3.12 ــــتنــدي ينص على أن البض إذا كــان أي اعتمــاد مس
ــــھادات تأمین تحتوي عل ــــروط مجمع مكتتبي التأمین على بوالیص/ش ى "ش

ضائع" أو غیرھا من  شروط شحن الب صة بمجال األعمال اإلعتیاديةال ، يجوز الخا
ـــھادات تأمین تحتوي على " ـــي أن يقبل بوالیص/ش ـــروط إلتش إس بي س ش

 شروط قیاسیة أخرى خاصة" أو أية بولیصة التأمین األمريكیة على نقل البضائع
 يقرر إتش إس بي سي بأنھا مناسبة. بھذا المجال من األعمال

ضائع  3.13 صدار أية مستندات أو ب لن يكون إتش إس بي سي ملزماً في أي وقت بإ
إلى العمیل ما لم يقم العمیل بالوفاء بالتزامات العمیل الخاصــة به بالكامل فیما 

 يختص باالعتماد المستندي المتعلق بتلك المستندات أو البضائع.

إس بي ســــي بإصــــدار اعتماد مســــتندي بالنوع الظھیر (اعتماد إذا قام إتش  3.14
مســتندي ظھیر) إلى اعتماد مســتندي آخر (اعتماد مســتندي رئیســي) على 

 العمیل أن:

يقر بأن التزامات العمیل فیما يختص باالعتماد المستندي الظھیر ال تعتمد  (أ)
 أو تشترط على أداء االعتماد المستندي الرئیسي؛

ـ إتش يتنازل بشك (ب) ل غیر مشروط وغیر قابل للنقض وينقل بشكل مطلق ل
ـــتندي  ـــة به في االعتماد المس ـــي كافة حقوق الدفع الخاص إس بي س

 الرئیسي؛

ــــي دون  (ج) ــــتندي الرئیس ال ُيعدل أو يقبل أي تعديل على االعتماد المس
موافقة إتش إس بي ســي أو اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى عدم اســتالم 

امل المبلغ بموجب االعتماد المستندي الرئیسي؛ إتش إس بي سي لك
 و

تفويض إتش إس بي ســــي باســــتخدام المســــتندات المقدمة بموجب  (د)
ــتندي  ــتندي الظھیر لتقديم مطالبة بموجب االعتماد المس االعتماد المس
ــــتندات  ــــات أو مخالفات في المس ــــي بغض النظر عن أية تناقض الرئیس

 المقدمة.

ــــي غی 3.15 عدم توافق بین يكون إتش إس بي س یل عن أي  طار العم بإخ ر ملزم 
 شروط االعتماد المستندي الظھیر واالعتماد المستندي الرئیسي ذي الصلة.

 الصادرات

سواء   3.16 ضمان ( ستندي أو االعتماد  سي بتعزيز االعتماد م إذا قام إتش إس بي 
كامل كان ذلك على أساس معلوم أو غیر معلوم) ولم يتم استالم الدفع بشكل 

أو جزئي من قبل إتش إس بي سي من البنك الُمصدر ذي الصلة، فإن العمیل 
ستالمھا اذا  سي عن المبالغ التي لم يتم ا مطالب فقط بتعويض إتش إس بي 
كان عدم الدفع يرجع إلى حدث حق الرجوع.  يتم ســـداد مثل ھذه المبالغ من 

فائدة مستحقة قبل العمیل مباشرًة بناء على طلب إتش إس بي سي مع أية 
(الرســوم والعموالت والفوائد والمصــاريف) وعلى العمیل تعويض  15وفقاً للمادة 

إتش إس بي ســي عن أية خســارة أو ضــرر يتكبده إتش إس بي ســي نتیجة 
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 لعدم الدفع.

ال يكون إتش إس بي سي ملزماً بتعزيز (سواء كان ذلك على أساس معلوم أو  3.17
تداول االعتماد المستندي أو اعتماد الضمان إذا تم غیر معلوم) وال يكون ملزماً ب

تعديله دون موافقة إتش إس بي ســــي، أو إذا كانت المســــتندات الُمقدمة ال 
تمتثل بشــكل كامل لشــروط االعتماد مســتندي أو اعتماد الضــمان، أو إذا كان 
االعتماد المســتندي أو اعتماد الضــمان األصــلي مختلفاً عن نســخة االعتماد 

أو اعتماد الضــمان التي بنى إتش إس بي ســي على أســاســھا  المســتندي
، أو إذا لم 3تعزيزه، أو إذا لم يفي العمیل بأي من التزاماته بموجب ھذه المادة 

يتم اســـتالم الدفع بشـــكل كامل أو جزئي من قبل إتش إس بي ســـي (أو ال 
ــــدر  ــــي) من البنك الُمص نتیجة  المعنیةيمكن قبوله من قبل إتش إس بي س

 حق الرجوع. لحدث

إذا قام إتش إس بي ســي بتعزيز االعتماد المســتندي أو اعتماد الضــمان على  3.18
ماد  باالعت ما يختص  قديم فی بالت یام  یل الق أســـــاس غیر معلوم، ال يجوز للعم
المســـتندي أو اعتماد الضـــمان إلى أي شـــخص بخالف إتش إس بي ســـي، 

ــــي االعتماد ــــتندي أو  ويجب أن يقدم على الفور إلى إتش إس بي س المس
اعتماد الضمان األصلي، وأية مستندات نافذة المفعول وأية تعديالت صادرة من 

 .المعنیةقبل البنك الُمصدر 

إذا أکد وأقر إتش إس بي ســي اعتماد مســتندي أو اعتماد ضــمان (ســواء كان  3.19
 :أن لیذلك على أساس معلوم أو غیر معلوم)، على العم

ـ إتش يتنازل بشكل غیر مشروط  (أ) وغیر قابل للنقض وينقل بشكل مطلق ل
إس بي سي كافة حقوق الدفع الخاصة به في ذلك االعتماد المستندي 

 أو اعتماد الضمان؛ و

ال يتخذ أي إجراء قد يؤدي إلى عدم اســـتالم إتش إس بي ســـي لكامل  (ب)
 المبلغ بموجب االعتماد المستندي أو اعتماد الضمان.

 السندات 4

اعتماد ضمان أو طلب ضمان على أي  4الواردة في ھذه المادة  تسري الشروط 4.1
اعتماد وضـــمان أو قبول مشـــترك أو قبول للمســـتند) أو كفالة أو (بما في ذلك 

ستقل مماثل (بما  ضمان مقابل، أو التزام دفع م ضمان مقابل أو اعتماد  خطاب 
ـ د) سن في ذلك أي تمديد أو تجديد أو تعديل لنفس ذلك المستند) (كل منھم ب

 يتم إصداره أو تعزيزه أو تقديمه من قبل إتش إس بي سي.

 على العمیل أن: 4.2

ــادر من أو ُمبرم مع إتش  (أ) ــند ص ــخة العمیل من كل س ــة نس يتعھد بدراس
 إس بي سي للتحقق من تطابقه مع الطلب المعني؛ و

ــــي بأي اعتراض  (ب) ــــعار فوري إلى إتش إس بي س يوافق على توجیه إش
 .على محتوياته
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يكون إتش إس بي سي مفوضاً بالوفاء بـ أو دفع أية مطالبة تم تقديمھا بموجب  4.3
أي ســند والظاھرة على وجھه لاللتزام بشــروطه، دون الرجوع إلى أو الحصــول 
على أي تفويض آخر من العمیل أو أي طرف آخر، ودون االستفسار عما إذا كان 

إس بي سي بشكل صحیح،  قد تم تقديم أية مطالبة من ھذا القبیل ضد إتش
وعلى الرغم من أن صـــحة وســـريان أية مطالبة من ھذا القبیل، أو مبلغھا، قد 
تكون محل نزاع.  يقبل العمیل أية مطالبة من ھذا القبیل كدلیل قاطع على أن 
ــؤوالً عن الوفاء بھا ودفعھا، ويكون أي دفع يتم، أو  ــي كان مس إتش إس بي س

ـــن نیة بموجبھا أو أية خطوات يتم اتخاذھا، من قب ـــي بحس ل إتش إس بي س
 فیما يتعلق بھا، ملزماً للعمیل.

يمتثل تقديم أية مستندات بموجب السند لشروط السند إذا قرر إتش إس بي  4.4
ســـي بأنھا تبدو بواجھتھا ســـلیمة و، مطابقة ككل لمتطلبات الســـند.  يتنازل 

قد يؤدي إلى العمیل عن كافة المطالبات ضد إتش إس بي سي عن أي تأخیر 
ــــات قد تكون  ــــتندات أو عن أي إخفاق في تحديد أية تناقض فحص تلك المس

 موجودة. 

على الرغم من أية تعلیمات مخالفة من قبل العمیل، يجوز إلتش إس بي سي  4.5
ـــند ذي  ـــروط الس ـــي بعدم التزامھا بش رفض أية مطالبة يقرر إتش إس بي س

سي ملزماً بإخطا صلة.  ال يكون إتش إس بي  صول ال سعي للح ر العمیل أو بال
ــــعى  على تخلي من العمیل عن أي تناقض قبل رفض المطالبة.  عندما يس
إتش إس بي ســي للحصــول على التخلي عن أي تناقض، فإن اتخاذ مثل ذلك 
اإلجراء ال ُيلزم إتش إس بي سي بالسعي للحصول على تخلي عن أي تناقض 

 في أي وقت آخر.

ــــي بإ 4.6 خطار العمیل بوجود تناقض فیما يتعلق بمطالبة إذا قام إتش إس بي س
 وطلب العمیل من إتش إس بي سي و/أو بنكه المرسل أو وكیله أن:

 ينفذ الدفع بموجب السند، بغض النظر عن التناقض؛ أو (أ)

 يقوم بالتوقیع على أو إصدار أي ضمان أو تعويض يغطي التناقض، (ب)

ــــداد  ــــوص علیھا في المادة يؤكد العمیل أن التزاماته بالس  9والتعويض المنص
(الســــداد والتعويض) تنطبق على تلك المطالبة و/أو أي ضــــمان أو تعويض من 

 ھذا القبیل.

يجوز لـــــ إتش إس بي سي في أي وقت تعديل أو إدراج أحكام وشروط إضافیة  4.7
في السند حسبما يعتبره إتش إس بي سي مناسباً، بشرط أال يزيد أي تعديل 

م وشــروط إضــافیة من ھذا القبیل من التزامات العمیل فیما يتعلق بذلك أو أحكا
ــتفید، أن يلغي كامل  ــي، طبقاً لموافقة المس ــند.  يجوز إلتش إس بي س الس

 الرصید أو أي رصید غیر مستخدم من السند.

على الرغم من أية تعلیمات في الطلب، يجوز إلتش إس بي ســــي تقیید توفر  4.8
سل  صة أو ألي بنك ُمرا سلة أو تعزيز، لمكاتبه الخا ضمان، أو أي مرا أي اعتماد 
أو وكیل من اختیاره و، في ھذه الحالة، قد يرفض إتش إس بي سي الوفاء بأي 
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أو أي مكتب أو بنك  مســـتند أو دفعه يكون مســـحوباً أو ُيزعم أنه مســـحوباً من
 بخالف ذلك المكتب أو البنك الُمراسل أو الوكیل. شخص آخر

إذا كانت شروط أي اعتماد ضمان (سواء بشكل صريح أو ضمني) تسمح بتنفیذ  4.9
الدفع للمســتفید قبل اســتالم المســتندات المطلوب تســلیمھا بموجب اعتماد 

الضمان ذلك أو في أي الضمان ذلك، على العمیل، في تاريخ استحقاق اعتماد 
وقت ســابق حســبما يطلبه إتش إس بي ســي، دفع كامل مبلغ المطالبة إلى 
سلیمھا الحقاً متوافقة  ستندات التي تم ت سواء كانت الم سي ( إتش إس بي 
ــتحقة على تلك  ــافة إلى الفوائد المس ــمان أم ال) باإلض ــروط اعتماد الض مع ش

إتش إس بي ســـي ومتضـــمنة المطالبة عن الفترة من والمتضـــمنة تاريخ دفع 
(الرســـوم  15تاريخ االســـتحقاق، لتلك الفائدة المســـتحقة الدفع طبقاً للمادة 

 والعموالت والفوائد والمصاريف).

على الرغم مما سبق، إذا طلب العمیل من إتش إس بي سي إصدار أو ترتیب  4.10
إصــدار ســند من قبل بنك ُمراســل والذي يجب إصــدار ضــمان مقابل أو اعتماد 
ضمان مقابل له من قبل إتش إس بي سي، يجوز إلتش إس بي سي شمول 
تلك الشروط في الضمان المقابل أو اعتماد الضمان المقابل التي يعتبرھا إتش 
إس بي ســــي ضــــرورية لدعم إصــــدار ذلك الســــند. بدون تقیید، تكون فترة 

ل المقابالصالحیة وفترة المطالبة (إن وجدت) للضمان المقابل أو اعتماد الضمان 
أطول من فترة الصــــالحیة وفترة المطالبة (إن وجدت) للســــند ويمكن إضــــافة 

 شروط أخرى لتعكس القوانین التي تحكم السند.

ــــند يعتزم تجديد أو تمديد وال يقوم العمیل بإخطار إتش إس بي  4.11 إذا كان أي س
) أيام عمل على األقل قبل الوقت المطلوب لتوجیه إشـــعار 5ســـي بخمســـة (

لغاء إلى إتش إس بي ســـي حســـبما يكون مطلوباً بموجب الســـند، يجوز باإل
إلتش إس بي ســي التجديد أو التمديد لســنة إضــافیة أو لمدة أخرى حســبما 
يختار إتش إس بي ســـي ذلك.  ومع ذلك، فإن إتش إس بي ســـي غیر ملزم 

 بإصدار أو تمديد أو تجديد أي سند ويجوز له في أي وقت:

س (أ) سبق إلغاء أو نقض أي  شعار م العمیل إذا كان أو تفويض من ند بدون إ
 ذلك السند أو المستفید من ذلك السند يسمح باإللغاء أو النقض؛ أو

سبق  (ب) شعار م سند بدون إ سند أو أي أو تفويض من دفع أي  العمیل إذا ال
صلة قانون  سمح بذلك أو يتطلب الدفع ذو  سحب في حال إلغاء ي ذلك أو 

 أو تجديده.السند أو عدم تمديده 

ـــند أيجب  4.12 ـــي ألي س ال يخل أي إلغاء أو دفع أو نقض من قبل إتش إس بي س
ھذه  جب  یل بمو ــــي والعم مات إتش إس بي س قت بحقوق والتزا في أي و

 الشروط.

ما لم ينص السند صراحًة على وجوب تقديم السند األصلي إلى إتش إس بي  4.13
سي دفع  و/أو االمتثال ألية مطالبة، سي لدعم المطالبة، يجوز إلتش إس بي 

 سواء تم تقديم أصل السند إلى إتش إس بي سي أم ال.
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ــــند أو إلغاؤه أو  4.14 على الرغم من أن العمیل قد يطالب بأنه قد تم تخفیض الس
إنھائه، يجوز إلتش إس بي ســي أن يقرر بأن، بســبب القانون الحاكم للســند، 

ضه أو إلغاؤه أو إنھائه،  سند لم يتم تخفی سي أن يقرر ال أو يجوز إلتش إس بي 
بأنه من الالزم الحصـــول على أو طلب تأكید المســـتفید المعني على تقلیل أو 
تحرير أو إعفاء التزامات إتش إس بي ســـي و/أو أي بنك ُمراســـل بموجب ذلك 
السند.  مع مراعاة ذلك القرار، أو إلى أن يتم استالم ذلك التأكید من قبل إتش 

ــي، ال تتم م ــاً أو ملغیاً أو إس بي س ــند أو ال يتم اعتباره ُمخفض عاملة ذلك الس
 منھیاً.

 التحصیالت المستندية  5

 على أية معاملة تحصیل مستندي. 5تسري الشروط الواردة في ھذه المادة  5.1

إذا طلب العمیل من إتش إس بي ســي تناول التحصــیل المســتندي بصــفته  5.2
ــــي يكون بالقیام بأي دفع  البنك الُمراســــل، فإن إتش إس بي س غیر ملزماً 

ــي  ــتلم إتش إس بي س ــتندي حتى يس ــیل المس للعمیل فیما يختص بالتحص
 المبلغ كامالً من البنك الُمحصل أو البنك ُمقدم المستندات للتحصیل.

سالھم إلى  5.3 ستندات قبل إر سي ملزماً بالتحقق من الم ال يكون إتش إس بي 
 ات للتحصیل.البنك الُمحصل أو البنك ُمقدم المستند

ستلمھا من  5.4 ستندات التي ي سي ملزماً بالتحقق من الم ال يكون إتش إس بي 
 البنك الُمراسل.

  التمويل 6

حیثما يقوم إتش إس بي ســــي  6تســــري الشــــروط الواردة في ھذه المادة  6.1
 بتمويل أي مستند أو اعتماد مستندي.

يقوم قیام إتش إس بي ســـي بتمويل أي مســـتند أو اعتماد مســـتندي، عند  6.2
 :شكل غیر مشروط وغیر قابل للنقضالعمیل ب

إتش إس بي سي  لصالحبتحويل ملكیة المستند أو االعتماد المستندي  (أ)
ــال بتظھیرويتعھد  إتش إس بي ســي (إذا لم يتم  حالمســتند المعني لص
بالفعل لصـــالح إتش إس بي ســـي كشـــرط للحصـــول على ھذا  تظھیره

إلى إتش إس بي  الذي تم تظھیرهالتمويل) وتســلیم المســتند األصــلي 
 ؛ سي

نازل  (ب) يل ي وأيت قه في قوم بتحو فة حقو ــــتالم أي كا ئد اس لك من عوا ذ
 ؛بشكل مطلق إتش إس بي سي صالحلأو المستند االعتماد المستندي 

 و

صالحه المتعلاالئتمانیة  ه حقوقكافة يقوم بتحويل  وأيتنازل  (ج) قة وملكیته وم
بالعوائد المعنیة (والمتعلقة بالحقوق والعوائد) (إن وجدت) التي قد تنتج 

 .إتش إس بي سي بشكل مطلق صالحلعن المعاملة التجارية المعنیة 
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على محدد مســــبقاً تم احتســــاب مبلغ التمويل عن طريق تطبیق معدل  و إذا
إتش أو االعتماد المســتندي، عند اســتالم مســتند القیمة االســمیة للأســاس 

 ةزائدتكون ألي عوائد من ھذا المســتند أو االعتماد المســتندي  إس بي ســي
ــــي یجب فعن مبلغ التمويل،   العوائددفع تلك يقوم بأن على إتش إس بي س

 لعمیل).على العمیل (بعد خصم أي التزامات مستحقة إلى ا

ستندي ولم إذا  6.3 ستند أو اعتماد م سي قد قام بتمويل أي م كان إتش إس بي 
يستلم إتش إس بي سي الدفع بشكل كامل أو جزئي ألي سبب (أو ال يمكن، 
صدر أو  سي) من البنك الُم سبب مھما كان، قبوله من قبل إتش إس بي  ألي 

ـــحوب علیه أو ـــل أو البنك الُمقدم أو المس المدين   البنك الُمعزز أو البنك الُمحص
(حیثما ينطبق ذلك)، عندئٍذ ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك خطیاً من قبل 

 إتش إس بي سي:

 يتم تقديم تلك الخدمة التجارية بحق رجوع كامل ضد العمیل؛ و (أ)

ُيطلب من العمیل ســــداد وتعويض إتش إس بي ســــي عن المبالغ الغیر  (ب)
 ُمستلمة.

ـــتحق الدفع مب  ـــداد مس ـــي يكون ذلك الس ـــرًة عند طلب إتش إس بي س اش
الرســـوم والعموالت ( 15باإلضـــافة إلى أية فائدة مســـتحقة الدفع طبقاً للمادة 

) وعلى العمیل ســداد وتعويض إتش إس بي ســي عن أية والفوائد والمصــاريف
 خسارة أو ضرر يتكبده إتش إس بي سي كنتیجة لعدم الدفع.

ستن 6.4 سي على تمويل أي م ستندي على إذا وافق إتش إس بي  د أو اعتماد م
أساس عدم حق الرجوع ولم يستلم إتش إس بي سي الدفع بشكل كامل أو 
ــــدر أو  ــــي) من البنك الُمص جزئي (أو ال يمكن قبوله من قبل إتش إس بي س
ـــحوب علیه أو المدين   ـــل أو البنك الُمقدم أو المس البنك الُمعزز أو البنك الُمحص

ل فقط سداد وتعويض إتش إس بي سي (حیثما ينطبق ذلك)، ُيطلب من العمی
عن المبالغ الغیر ُمســتلمة إذا كان عدم الدفع بســبب حدث حق الرجوع.  يكون 
ذلك الســداد مســتحق الدفع مباشــرًة عند طلب إتش إس بي ســي باإلضــافة 

ــــتحقة الدفع طبقاً للمادة  ــــوم والعموالت والفوائد  15إلى أية فائدة مس (الرس
اد وتعويض إتش إس بي سي عن أية خسارة أو والمصاريف) وعلى العمیل سد

 ضرر يتكبده إتش إس بي سي كنتیجة لعدم الدفع.

إذا كان إتش إس بي سي قد قام بتمويل أي مستند أو اعتماد مستندي، يجوز  6.5
 إلتش إس بي سي حسب استنسابه:

اتخاذ قبول مشـــروط و/أو قبول الســـند لمصـــلحة الغیر و/أو تمديد تاريخ  (أ)
ق الدفع فیما يرتبط بأي مســتند أو اعتماد مســتندي من ھذا االســتحقا

 القبیل؛

قبول الدفع من أي مســحوب علیه أو قابل الســند قبل تاريخ االســتحقاق  (ب)
 بموجب تخفیض أو خصم؛

قبول دفع جزئي قبل تاريخ االستحقاق وتسلیم جزء تناسبي من البضائع  (ج)
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االعتماد المســتندي أو إلى أي مســحوب علیه أو قابل لذلك المســتند أو 
 إلى ُمستلم البضائع المعنیة؛

ــــتند أو اعتماد  (د) ــــحوب علیه، تأخیر تقديم أي مس بناء على طلب أي مس
ـــتندي من ھذا القبیل للدفع أو القبول دون التأثیر على التزام العمیل  مس
ماد  ند أو االعت ــــت لك المس بذ ما يختص  ــــي فی جاه إتش إس بي س ت

 المستندي؛

ضــد أية خســارة ناشــئة عن أية تناقضــات من أجل الحصــول  منح تعويض (ھـ)
بالســـــداد  ته  ما یل أن التزا كد العم ند ويؤ ــــت على قبول أو دفع أي مس

(السـداد والتعويض) تنطبق على  9والتعويض المنصـوص علیه في المادة 
 أي تعويض من ھذا القبیل؛ و

من أي اتخاذ اإلجراءات والخطوات الالزمة الســــترداد أي مبلغ مســــتحق  (و)
قابل للســـند أو أي ُمظھر ألي مســـتند أو اعتماد مســـتندي فیما يختص 
بذلك المستند أو االعتماد المستندي، على الرغم من قیام إتش إس بي 
ســي بخصــم مبلغ ذلك المســتند أو االعتماد المســتندي من حســاب 

 .لدى البنك العمیل
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 قروض التمويل التجاري 7

على أية قروض تمويل تجاري قد  7المادة  تســــري الشــــروط الواردة في ھذه 7.1
 يقدمھا إتش إس بي سي إلى العمیل من وقت ألخر.

قد تُطبق، يكون أي قرض  7.2 ھا  ــــھیالت معمول ب یة تس فاق ية ات عاة بنود أ مع مرا
تمويل تجاري يقدمه إتش إس بي ســـي إلى العمیل على أســـاس غیر ُملتزم 

ـــي إنھاء أو إلغاء قرض التمويل التجاري ھذا في أي  به ويجوز إلتش إس بي س
 وقت بدون تقديم أية أسباب إلى العمیل.

ــــتحقة الدفع طبقاً  7.3 ــــتحق الفائدة على قرض التمويل التجاري وتكون مس تس
 (الرسوم والعموالت والفوائد والمصاريف). 15للمادة 

ستحقة وأية  7.4 ضافة إلى الفائدة الم على العمیل دفع كل قرض تمويل تجاري باإل
سو ستحقة تم تكبدھا من قبل إتش إس بي ر صاريف وتكالیف م م وعموالت وم

سي على خالف ذلك خطیاً.  في  سي عند الطلب ما لم يوافق إتش إس بي 
 أي حال على العمیل دفع قرض التمويل التجاري في موعد أقصاه:

 ؛ تاريخ االستحقاق (أ)

ــــائع أو خدمات، التاريخ الذي يقبض فی (ب) ه العمیل عوائد إذا كان لتمويل بض
 ؛ و/أو(بشكل كامل أو جزئي) مبیعات ھذه البضائع أو الخدمات

إذا كان لتمويل دين مســـتحق للعمیل، التاريخ الذي يســـتلم فیه العمیل  (ج)
على طلب  بناءً  و،العمیليضــــمن  ، )مبلغ الدين (بشــــكل كامل أو جزئي

إلى كافة المبالغ المســــتحقة الدفع قیامه بتأمین  ،إتش إس بي ســــي
ا يتم دفعھأن  ،العمیل بموجب أو فیما يرتبط بأية معاملة تجارية ذات صــلة

حســـب ما يتم إتش إس بي ســـي  لدىبشـــكل مباشـــر إلى حســـاب 
سداد  ستخدامھا مقابل  سي لیتم ا قرض تحديده من قبل إتش إس بي 

العمیل أخرى مســـتحقة على التزامات أي (والصـــلة  والتمويل التجاري ذ
 في حینه).

ـــتحق الدفع في يوم يحق للعمیل فیه إجراء  إذا 7.5 كان قرض التمويل التجاري مس
 سحب بموجب قرض تمويل تجاري آخر، قد يطلب إتش إس بي سي:

خصـــم مبلغ قرض التمويل التجاري المســـتحق الدفع من مبلغ الســـحب  (أ)
 الذي سیتم إجراءه؛ و

 دفع فرق المبالغ فقط (إن وجد) إلى العمیل. (ب)

ما يط 7.6 ند یل ع ــــول على لب العم جاالحص يل ت م  يرقرض تمو ماد  اً مدعو باعت
مستندي أو أمر شراء مؤكد أو فاتورة مبدئیة أو أي مستند داعم آخر محدد في 

لب لذي يالط قت ا بل الو یل، في أو ق جب على العم یه قوم ، ي م طلب يقدبتف
ــــول على قرض ا ــــتندي أن يقوم بتقديم االعتماد ، يتجارالتمويل اللحص المس

صــلي (بما في ذلك جمیع التعديالت (إن وجدت)) أو نســخة من أمر الشــراء األ
شار إلیه في  ستند داعم آخر م في ( الطلبالمؤكد أو الفاتورة المبدئیة أو أي م



  

STT(BH)May20   15 

ــــي المطلوب من وذلــك بموجــب النموذج  )كــل حــالــة قبــل إتش إس بي س
 (المستند الداعم).

قدم  7.7 ما ي ند ــــيع جاري  إتش إس بي س يل ت یل قرض تمو مإلى العم  اً مدعو
 یجب على العمیل:فبمستند داعم، 

ـــتخدام عوائد قرض أن يقوم فقط ب (أ) ـــراء و/أو التمويل التجاري اس لغرض ش
ــــنیع و/أو تخزين و/أو تأمین و/أو   بیع أولتجھیزه الإنتاج و/أو تحويل و/أو تص

 .الداعمالبضائع المشار إلیھا في المستند  شحن

بدون الموافقة الخطیة الداعم عدم قبول أي تعديل أو إلغاء في المســـتند  (ب)
 المسبقة من قبل إتش إس بي سي؛

فوراً إذا قلت قیمة البضــــائع المعنیة أو العوائد إبالغ إتش إس بي ســــي  (ج)
التمويل في أي وقت عن مبلغ قرض الداعم بموجب المستند المستحقة 

 و؛ التجاري

ـــإبالغ إتش  (د) ـــائع المعنیة طبقاً إس بي س ـــحن البض ي فوراً إذا لم يتم ش
 .الداعمالمستند لشروط 

عندما يكون المســــتند الداعم ھو االعتماد المســــتندي، فیجب أن تكون  (ھـ)
ألحكام ممتثلة بشكل صارم إلى إتش إس بي سي المقدمة المستندات 

ــوص علیه  ــتندي قبل إنتھاء المھلة الزمنیة المنص ــروط االعتماد المس وش
 و في االعتماد المستندي؛

 شحن البضائعفوراً بعد  ،لمستند الداعم اعتماداً مستندياً وعندما ال يكون ا (و) 
المعنیة، تزويد إتش إس بي ســـي بالفاتورة والمســـتندات األخرى التي 
ــــتري المعني طبقاً  ــــائع المعنیة قد تم توريدھا إلى المش تُثبت أن البض

 ي؛ألحكام وشروط عقد المبیعات المعن

 اً مدعومإلى العمیل قرض تمويل تجاري يقوم إتش إس بي سي بتقديم عندما   7.8
المستندات المطلوبة إلى قوم إتش إس بي سي بتقديم مستندي ويعتماد با

ــــي بتمويل ھذا البنك الُمصــــدر للدفع أو الموافقة و/أو  قیام إتش إس بي س
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

 طلبات االفراج عن البضائع وضمانات الشحن وخطابات الضمان 8

على أي طلب إفراج عن بضــــائع أو  8تنطبق الشــــروط الواردة في ھذه المادة  8.1
 ضمان شحن أو خطاب ضمان.

ـــديق على أي خطاب  8.2 ـــي التوقیع أو التص إذا طلب العمیل من إتش إس بي س
صدار  سبما تكون علیه الحالة) توقیع أو تظھیر أو إ شحن أو (ح ضمان  ضمان أو 

حن بحري أو إيصــال طرد بريدي أو إذن أية بولیصــة شــحن جوي أو بولیصــة شــ
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 ) لتسھیل االفراج عن البضائع:مستندات النقلتسلیم (مجتمعین، 

 يكون إتش إس بي سي مفوضاً (ولكن غیر ملزماً) بـ: (أ)

الوفاء بأية مطالبة (بما في ذلك قبول أي مســــتند ُمقدم)  )1(
يتم تقديمھا بموجب أي اعتماد مســتندي أو تحصــیل مســتندي أو 

ند متعلق بأية بضائع تم اإلفراج عنھا ودفع قیمة فاتورة البضائع مست
أو قیمة البضائع (بحسب األعلى) دون دراسة أي من المستندات 

 الُمقدمة وسواء كان على دراية بأية تناقضات أم ال؛ و

ــــتندات نقل في حیازة إتش إس بي  )2( ــــتخدام أية مس اس
 سي السترداد أي خطاب ضمان أو ضمان شحن؛ و

على العمیل أن يقبل فوراً أي مستند ُمقدم للدفع مقابل البضائع المعنیة  ب)(
(سواء كانت متناقضة أم ال) وتعويض إتش إس بي سي وأي طرف ُمعوض 

 ).السداد والتعويض(9.2آخر طبقاً للمادة 

يتم اإلفراج عن البضــائع و/أو المســتندات إلى العمیل لغرض تســلیم البضــائع  8.3
 وبیعھا.

يجوز إلتش إس بي ســــي القیام بمســــاومة أو تســــوية أو دفع أو مقاومة أية  8.4
مطالبة تنشــأ عن أو ترتبط بإصــدار أي خطاب ضــمان أو ضــمان شــحن أو توقیع 
إتش إس بي ســي أو تظھیره أو إصــداره ألي مســتند نقل بالطريقة التي يراھا 

داد التزام ومســؤولیة العمیل عن الســ إعفاءإتش إس بي ســي مناســبة، دون 
 والتعويض لـ إتش إس بي سي بموجب ھذه الشروط.

يقوم العمیل باسترداد وتسلیم كل خطاب ضمان أو ضمان شحن (إن وجد) إلى  8.5
بي ســي لإللغاء مباشــرة ً عقب اســتالم مســتندات النقل األصــلیة إتش إس 

 .المعنیة

ــــم 8.6 ــــمان أو ض ان يوافق العمیل على أن التزامات العمیل المتعلقة بخطاب الض
الشــحن ســوف تســتمر وال يجوز تخفیضــھا حتى يتم إرجاع خطاب الضــمان أو 
ضــمان الشــحن إلى إتش إس بي ســي وإعفاء إتش إس بي ســي من كافة 

 التزاماته بموجب خطاب الضمان أو ضمان الشحن ھذا.

 السداد والتعويض والحقوق األخرى – 2القسم 

 السداد والتعويض 9

د إلى إتش إس بي ســي كافة اســدبإعادة الدفع أو الالعمیل عند الطلب يقوم  9.1
ــــتحق دفعھا المبالغ المدفوعة (بأية طريقة مھما كانت)  من قبل إتش أو المس

يختص بالخدمة التجارية وأن يدفع عند الطلب فیما  ي شخص أل إس بي سي 
إلى إتش إس بي ســي كافة المبالغ المســتحقة في أي وقت من قبل العمیل 

ــ ــوم إلى إتش إس بي س ــل قرض وفوائد وعموالت ورس ي بما في ذلك أي أص
وتكالیف متزايدة وضــرائب ورســوم ومصــاريف جمركیة فیما يختص بتلك الخدمة 
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التجارية وأية تكالیف ونفقات تم تكبدھا من قبل إتش إس بي ســي فیما يرتبط 
 بتقديم تلك الخدمة التجارية.

موعة إتش إس بي على العمیل تعويض إتش إس بي سي، وكل عضو في مج 9.2
ــــیھم (كل منھم، الطرف الُمعوض) عند  ــــي، ومكاتبھم وموظفیھم ومفوض س
الطلب ضـــد كافة االلتزامات والخســـائر والمبالغ واألضـــرار والطلبات والمطالبات 
والنفقات والتكالیف (بما في ذلك أتعاب المحاماة والرسوم والمطالبات والطلبات 

آخر على أساس تعويض كامل)، شخص وااللتزامات من قبل أي مستفید أو أي 
والعوائد واإلجراءات القانونیة والعواقب األخرى المباشرة والغیر مباشرة والتبعیة 
عاني منھا أو يتحملھا أو يتكبدھا أي طرف  قد ي (مجتمعین، الخســـــائر) التي 

ية ُمعوض  جار مة الت خد بال ما يرتبط  جب أو فی فاذ وبمو جب إن قه بمو ھذه حقو
شروط  سیم أو  (إال إذاال سارة ناتجة عن االحتیال أو اإلھمال الج كانت ھذه الخ

 سوء السلوك المتعمد من قبل الطرف الُمعوض).  

قة  9.3 فاع، على نف لد لب أي طرف ُمعوض، المثول وا ناء على ط یل، ب على العم
ــد ذلك الطرف  ــة، عن أية دعوى قانونیة قد يتم تقديمه ض وتكلفة العمیل الخاص

بالخدمة التجارية وتقديم أية مساعدة حسبما يطلبھا ذلك  الُمعوض فیما يتعلق
 الُمعوض بشكل معقول.الطرف 

، الخصــم من أي وبدون إخطار مســبق يجوز إلتش إس بي ســي، في أي وقت 9.4
يحتفظ به العمیل مع أي عضـــو في مجموعة إتش إس بي مصـــرفي حســـاب 

قبل إتش إس بي ســي، أو االقتطاع من أية عوائد ُمحتفظ بھا أو ُمســتلمة من 
ســي والتي تكون مســتحقة للعمیل، أي من التزامات العمیل المســتحقة في 

(حتى وإن كان ھذا الخصــم ســیؤدي إلى كشــف الحســاب المصــرفي  حینه
 . المعني)

ــــروط أو ال يجوز بأي حال  9.5 من األحوال إعفاء التعويضــــات الواردة في ھذه الش
ــي أو تقلیلھا، كما ال يجوز أن يتأثر التزام الع ــبب تغییر إتش إس بي س میل بس

ـــات، أو  ـــییله أو إعفاءه ألي من تلك التعويض ـــخص من وقت آلخر، أو تس أي ش
منحه أية مھلة أو تساھل أو امتیاز، أو االتفاق مع أي شخص أو الموافقة على 
قبول أو تغییر أي حل وسط أو ترتیب أو تسوية، أو التخلي عن المطالبة أو تنفیذ 

ــــروط الخدمة التجارية، أو عن  الدفع، أو تحديد أو تغییر أو تخفیض أو تمديد ش
ــــيء تم القیام به أو التخلي عنه، لكن لھذا الحكم، قد يؤدي إلى  طريق أي ش

 إعفاء أو بخالف ذلك تبرئة العمیل.

  الضمانات النقدية 10

الذي يقرره إتش المصــرفي الدفع إلى ذلك الحســاب  الطلبعلى العمیل عند  10.1
ــــي ل أو مبلغ أق یلتغطیة نقدية بمبلغ يكفي لتغطیة التزامات العم إس بي س

(ذلك المبلغ المدفوع، على أنه إذا تمت الموافقة من قبل إتش إس بي ســـي 
 ).الضمانات النقدية

إذا كان مطلوباً من قبل إتش إس بي ســي، يمنح العمیل إتش إس بي ســي،  10.2
ضمان ي ُمرضيفي شكل ومضمون  كون مألوف في إلتش إس بي سي، حق 
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ساب ضائیة الحاكمة فیما يتعلق بالح صرفي الوالية الق ضمان الم ات ومثل تلك ال
إدراج لحق الضــمان النقدية، ويقوم العمیل بإجراء أي إيداع أو قید أو تســجیل أو 

سوم  ضد العمیل، وعلیه أن يدفع أية ر ذلك حتى يتم إتمامه ويكون قابل للنفاذ 
 ذات صلة.

ــــييجوز إلتش إس ب 10.3 تطبیق  ، في أي وقت وبدون أي إخطار أو مطالبة،ي س
ــــواًء عن طريق  ــــة أو التحويل أو غیر ذلك) أي أو جمیع (س ــــمانات الالمقاص ض

لوفاء بأي قرض تمويل تجاري و/أو اسداد أي مطالبة أو إعادة سداد أي نقدية لال
 لعمیل.األخرى لتزامات لاالأو جمیع من 

 على خالف ذلك:ما لم يوافق إتش إس بي سي  10.4

ــمانات النقدية  (أ) ــكل الض ــي ال تُش ــتحقاً من قبل إتش إس بي س ديناً مس
ــــخص آخر  ــــترجاع ولن تكون للعمیل أو ألي ش واجبة األداء أو قابلة لالس

(سواًء بشكل كامل أو جزئي) من قبل إتش إس بي سي إلى العمیل أو 
لم يكون إتش إس بي ســـي مقتنعاً ما أي شـــخص آخر، وفي كل حالة، 

ـــروط وغیر قابل  ـــكل غیر مش بأن جمیع التزامات العمیل قد تم دفعھا بش
 بالكامل؛للنقض وتم إعفاءھا 

 لیس ھناك أية فائدة مستحقة على الضمانات النقدية. )ب(

ال يجوز للعمیل إنشاء أو السماح بإنشاء أي رھن أو تكلیف أو ضمان أو امتیاز أو  10.5
ضمان آخر  ساب  أوحق  ضمانات النقدية، أو أي ح صرفي عبء على ال ُيحتفظ م

سي صالح إتش إس بي  ضمان ل ستثناء أي  ضمانات النقدية (با أو  )فیه بتلك ال
 أو التنازل عنه أو نقله، أو التصرف فیه بشكل آخر.

 الرھن 11

 إلى إتش إس بي سي عند الطلب كافة التزامات العمیل. العمیليدفع  11.1

بموجب ھذه الشــروط، إلى الحد المســوح به، إلى إتش إس بي  العمیليرھن  11.2
سي كضمان مستمر اللتزامات العمیل، جمیع المستندات والبضائع التي تكون 

ــــیطرة فعلیة أو الحقة إل ــــي أو في أي وقت في حیازة أو س تش إس بي س
ُيحتفظ بھا كأمانة لـــــ، أو لصالح، إتش إس بي سي سواء للحصانة أو التحصیل 
سواء كان ذلك في  سبب آخر، و ضمان أو تقديم مطالبة أو أي  ستندي أو ال الم
سیاق األعمال المصرفیة العادية وسواء كان ذلك في الوالية القضائیة الحاكمة 

 أو في أي مكان آخر.

ــــي، على العمیل القیام بكافة إلى الحد  11.3 المطلوب من قبل إتش إس بي س
التصــرفات (بما في ذلك إبرام مســتندات إضــافیة) إلنشــاء وإثبات وإعطاء النفاذ 

 الكامل ألي رھن على المستندات والبضائع كضمان اللتزامات العمیل.

ــــائیة الحاكمة  11.4 ــــجیل أي رھن (أو ما يعادله) في الوالية القض أو إذا تطلب تس
إيداعه أو بخالف ذلك قیده علناً حتى يكون قابل للنفاذ، على العمیل بناء على 

و/أو إيداع و/أو طلب إتش إس بي ســي اتخاذ كافة األفعال المعقولة لتســجیل 
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 قید ذلك الرھن (بما في ذلك دفع أية رسوم ذات صلة).

ــــمانات على الرھن بموجب 11.5 ھذه  ال ينطبق أي قید على حق دمج وتوحید الض
 .11المادة 

تظل المخاطرة في أية مســـتندات وبضـــائع مرھونة لدى العمیل وال يتحمل أي  11.6
من إتش إس بي ســــي أو أي عضــــو آخر في مجموعة إتش إس بي ســــي 
المسؤولیة عن أية خسارة أو ضرر أو انخفاض في قیمة أية مستندات أو بضائع 

 يحتفظ بھا إتش إس بي سي كضمان.

 في حال: 11.7

 إخفاق العمیل في دفع أية التزامات العمیل عند استحقاقھا أو طلبھا؛ (أ)

 عدم امتثال العمیل ألي حكم آخر من ھذه الشروط؛ (ب)

عدم صــحة أي إقرار تم تقديمه من قبل العمیل بموجب ھذه الشــروط أو  (ج)
 إثبات عدم صحته عند تقديمه أو اعتباره قد تم تقديمه؛

افه بعدم قدرته على دفع ديونه عند اســتحقاقھا عدم قدرة العمیل أو اعتر (د)
أو كون العمیل أو اعتباره ُمعســراً أو ُمفلســاً وفقاً لقوانین الوالية القضــائیة 

 الخاصة بتأسیسه و/أو إنشاءه (حسبما ھو معمول به)؛ أو

دخول العمیل في أو أصبح خاضعاً إلعادة تنظیم أو تكوين أو ترتیب آخر مع  (ھـ)
ن الدائنین أو تصــفیة أو أي شــكل آخر من إجراءات اإلفالس واحد أو أكثر م

 أو اإلعسار أو اإلجراءات القانونیة،

يجوز إلتش إس بي ســي تنفیذ رھنه، بدون طلب أو إشــعار أو إجراءات قانونیة أو أي 
إجراء آخر فیما يتعلق بالعمیل أو أي شـــخص آخر، أو تســـییل أو بیع أو تداول أو 

صرف في كا ضائع في أي وقت وبأية بخالف ذلك الت ستندات والب فة أو بعض الم
ــــبة دون أيو قیود ومطالبات، وال يكون إتش  ــــي طريقة يراھا مناس إس بي س

 مسؤوالً عن أية خسارة تنشأ عن ھذا التسییل أو البیع أو التداول أو التصرف.

ــییلھا  11.8 ــتردادھا أو تس ــتالمھا أو اس  منيمكن أن تُقید كافة األموال التي يتم اس
ــل معلق  ــاب منفص ــي عقب تنفیذ الرھن يمكن في حس قبل إتش إس بي س

حقوق إتش إس بي  بفائدة طالما قرر إتش إس بي سي من أجل الحفاظ على
 سي تجاه الوفاء بكامل التزامات العمیل.

 إيصاالت األمانة 12

مات العمیل معلقة فیما يتعلق بخدمة تجارية ُمقدمة  12.1 بینما تظل أي من التزا
ـــتندات أو فی ـــائعما يرتبط بأية مس ـــائع بض ـــتندات أو البض ، إذا كانت ھذه المس

 ُمحتفظ بھا أو تم إصدارھا للعمیل أو لصالحه، فإن العمیل:

يحتفظ بتلك المســــتندات والبضــــائع (وعوائد البیع و/أو أي تأمین) كأمانة  (أ)
ــــي (أو، إذا لم يتم االعتراف باألمانة وإنفاذھا،  ــــالح إتش إس بي س لص

تفظ بھا لصـــالح إتش إس بي ســـي) حصـــراً للغرض المتفق علیه بین يح
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إتش إس بي ســــي والعمیل من وقت آلخر فیما يتعلق بالخدمة التجارية 
 المقدمة؛

ــــكل  (ب) تأمین، ويقوم بتخزين تلك البضــــائع، بش ئد البیع و/أو ال يحتفظ بعوا
 منفصل عن أية ممتلكات أخرى للعمیل ويمكن تحديده؛

ك المستندات والبضائع ستظل خاضعة للرھن المنصوص علیه يؤكد بأن تل (ج)
 (الرھن) لكن على مسؤولیة العمیل؛ 11في المادة 

يقوم، بناء على طلب إتش إس بي ســـي، بالتوقیع على وتســـلیم إلى  (د)
إتش إس بي سي إيصاالت أمانة بشكل ومضمون ُمرضي إلى إتش إس 

ـــتندات أخرى قد يطلب ـــافة إلى أية مس ـــي باإلض ھا إتش إس بي بي س
 سي؛

يمتثل فوراً وبشكل كامل بأية تعلیمات أو طلب يعطیه إتش إس بي سي  (ھـ)
 إلى العمیل فیما يتعلق بتلك المستندات والبضائع؛

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

وقت أخذ حیازة البضـــائع و/أو ُيقر بأنه يجوز إلتش إس بي ســـي في أي  (ز)
 المستندات و/أو عوائد بیع و/أو تأمین البضائع والتصرف فیھا.

 المقاصاة  13

يجوز إلتش إس بي سي، في أي وقت وبدون إشعار، أن يجمع أو ُيدمج وُيوحد  13.1
الُمحتفظ بھا لدى إتش إس بي ســـي و/أو  المصـــرفیة كافة حســـابات العمیل

ـــتحق من قبل إتش إس  ـــة أي من التزامات العمیل مقابل أي التزام مس مقاص
بي ســــي إلى العمیل (بما في ذلك ما يتعلق بأية ضــــمانات نقدية، أو العوائد 
سي)، بغض النظر عن مكان  ستلمة أو الُمحتفظ بھا من قبل إتش إس بي  الُم

 العملة ألي من االلتزامین.الدفع أو فرع الحجز أو 

من أجل إنفاذ أية مقاصاة يجوز إلتش إس بي سي تحويل أي مبلغ يكون بعملة  13.2
 مختلفة بسعر الصرف المعني.

إذا كانت أي من التزامات العمیل غیر ُمصفاة أو غیر مؤكدة، يجوز إلتش إس بي  13.2
ن مبلغ ھذا ســي فرض أو مقاصــاة مبلغ يتم تقديره من قبله بحســن نیة لیكو

 االلتزام.

 الحقوق التكمیلیة 14

يجب أن تكون حقوق إتش إس بي ســي بموجب ھذه الشــروط باإلضــافة إلى  14.1
وال تخضــع وال تتأثر بأي شــكل من األشــكال بأي واحد أو أكثر من التعويضــات أو 
ــمانات أو الكفاالت أو غیرھا من االلتزامات التي قد يحتفظ بھا إتش إس بي  الض

 أو الحقاً سواء من العمیل أو أي شخص آخر. سي اآلن

يجوز إلتش إس بي سي تنفیذ حقوقه بموجب ھذه الشروط أو فیما يتعلق بأية  14.2
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ــمانات أو كفاالت أو التزامات أخرى التي قد يحتفظ لھا إتش إس  ــات أو ض تعويض
بي ســي اآلن أو الحقاً ســواء من العمیل أو أي شــخص آخر في أي أمر يختاره 

 العمیل عن أية حقوق قد تكون له وتنص على خالف ذلك. ويتخلي

 الرسوم والدفع - 3لقسم ا

 الرسوم والعموالت والفوائد والمصاريف 15

 ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابیاً مع العمیل: 15.1

ــاريف األخرى (بخالف الفوائد والعموالت) من قبل  (أ) يتم دفع الرســوم والمص
ي سي فیما يتعلق بكل خدمة تجارية بالمعدالت، العمیل إلى إتش إس ب

ــــلة أو اتفاقیة  وبالمبالغ، وفي األوقات المتفق علیھا في الطلب ذي الص
التســـھیالت أو ســـجل التعرفة أو غیر ذلك طبقاً للممارســـات القیاســـیة 

 إلتش إس بي سي.

سي عند الطلب فیما  (ب) يتم دفع الفائدة من قبل العمیل إلى إتش إس بي 
ــــتحقاقھا على مبلغ يتعلق  بأي قرض تمويل تجاري أو تمويل، ويتم اس

التاريخ الذي يقدم فیه إتش قرض التمويل التجاري أو التمويل للفترة من 
التجاري ذلك أو التمويل إلى التاريخ الذي يتم إس بي سي قرض التمويل 

ــــوية قرض التمويل التجاري ذلك أو التمويل بالكامل، ويتم  فیه دفع أو تس
ابھا بالرجوع إلى المعدالت المتفق علیھا في الطلب ذي الصــلة أو احتســ

ــــات  ــــجل التعرفة أو غیر ذلك طبقاً للممارس ــــھیالت أو س اتفاقیة التس
 القیاسیة إلتش إس بي سي.

سي عند الطلب فیما  (ج) يتم دفع الفائدة من قبل العمیل إلى إتش إس بي 
ــــي، ويتم يتعلق بــأيــة مطــالبــة يتم دفعھــا من قبــل إتش إس بي  س

ــــتحقاقھا على مبلغ المطالبة للفترة من التاريخ الذي يدفع فیه إتش  اس
مات  یه دفع التزا لذي يتم ف تاريخ ا بة إلى ال طال لك الم ــــي ت إس بي س
ــــابھا بالرجوع إلى  العمیل الناتجة عن تلك المطالبة بالكامل، ويتم احتس

الت أو المعدالت المتفق علیھا في الطلب ذي الصـــلة أو اتفاقیة التســـھی
ـــیة إلتش إس بي  ـــات القیاس ـــجل التعرفة أو غیر ذلك طبقاً للممارس س

 سي؛ و

يتم دفع العمولة من قبل العمیل إلى إتش إس بي سي عند الطلب فیما  (د)
سابھا بالرجوع إلى القیمة  سند ويتم احت ستندي أو  يتعلق بأي اعتماد م

ــند والمعدالت المت ــتندي أو الس ــمیة لذلك االعتماد المس فق علیھا االس
سجل التعرفة أو غیر ذلك  سھیالت أو  صلة أو اتفاقیة الت في الطلب ذي ال

 طبقاً للممارسات القیاسیة إلتش إس بي سي.

ـــتحقة فیما يتعلق بالخدمة التجارية  2.15 ـــوم أو فوائد أو عموالت مس تتراكم أية رس
 ةمن يوم آلخر ويتم احتسابھا على أساس العدد الفعلي لأليام المنقضیة وسن

يوماً أو، في أي حال يكون فیه ممارســــة الســــوق في الوالية  365مكونة من 
 القضائیة الحاكمة المعنیة مختلفاً، طبقاً لممارسة السوق تلك.
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تكون أية رسوم أو عموالت أو فوائد أو مصاريف مستحقة الدفع من قبل العمیل  3.15
 إلى إتش إس بي سي غیر قابلة لالسترداد.

عمیل في دفع أي مبلغ مســـتحق علیه بموجب ھذه الشـــروط في إذا أخفق ال 4.15
تاريخ اســـتحقاقه، يتم اســـتحقاق فائدة متأخرة على المبلغ المتأخر من تاريخ 
ــــواء)  عد الحكم على حد س لدفع الفعلي (قبل وب تاريخ ا ــــتحقاق حتى  االس
بالمعدل المتفق علیه في الطلب ذي الصــلة أو اتفاقیة التســھیالت أو ســجل 

 أو غیر ذلك طبقاً للممارسات القیاسیة إلتش إس بي سي.التعرفة 

 الدفع 16

يتم الدفع من قبل العمیل إلى إتش إس بي ســي بأموال متاحة بشــكل فوري  16.1
صة حسبما يتم تحديده من قبل إتش إس بي سي  وقابلة للتحويل مجاناً وخال

م يجبرھا دون أية مقاصـــة أو إدعاء مقابل أو اقتطاع أو شـــروط من أي نوع ما ل
 القانون.

ــــتحقة الدفع إلى إتش إس بي  16.2 يتم التعبیر عن كافة المبالغ المدفوعة أو المس
ســي فیما يتعلق بالخدمة التجارية على أســاس حصــر ضــريبي.  يجب على 
ضرورة) على أي مبلغ يكون مطلوباً  سب ال صلة (ح ضريبة ذات  العمیل دفع أية 

 من العمیل دفعه إلى إتش إس بي سي.

إذا كان ھناك أي خصم أو استقطاع مطلوب بموجب القانون (بما في ذلك على  16.3
 حساب أية ضريبة)، يجب على العمیل:

زيادة المبلغ المدفوع بحیث يســـتلم إتش إس بي ســـي، بعد إجراء الحد  (أ)
ــــتقطاع المطلوب، ويكون له الحق في االحتفاظ  ــــم أو االس األدنى للخص

المبلغ الذي كان ســیســتلمه إتش إس  بمبلغ صــاف يســاوي على األقل
 بي سي إن لم يتم ذلك الخصم أو االستقطاع؛ و

يوماً من ذلك الدفع، يتم إرسال تأكید خطي إلى إتش إس  30في غضون  (ب)
بي سي من ھیئة الضرائب المعنیة يثبت استالم ھیئة الضرائب المعنیة 

 لھذا الخصم أو االستقطاع.

ــــ 16.4 من قبل ي على خالف ذلك، فإن كل دفعة تتم ما لم يوافق إتش إس بي س
ــلة  ــي بعملة التزام العمیل ذي الص التي تم إجراء العمیل إلى إتش إس بي س

ھا  قابل عة م لدف لك ا قد ت یل عن أي حق  نازل العم ية ويت ية وال له في أ يكون 
ــــائیة في دفع ذلك المبلغ بعملة أخرى.   تش إس بي وفي حال اســــتالم إقض

شخص آخر ل من العمیألي دفعة سي  التي كان فیھا غیر العملة بعملة أو أي 
ــــتحق ةالدفع هھذ ــــمان نقدي مطلوباً تحويله إلى عملة  ةمس أو إذا كان أي ض

أخرى، فقد يقوم إتش إس بي سي باستخدامھا للوفاء بأي التزامات مستحقة 
ــــي  ھــذا التحويــل القیــام ببــللعمیــل بعملــة أخرى، ويتعھــد إتش إس بي س

(أو، إن أمكن، وفًقا لشروط أي اتفاقیة تحوط قد  المعنيباستخدام سعر الصرف 
إتش عندما يقوم واألغراض).  هذلھ إتش إس بي ســيالعمیل و تم إبرامھا بین 
جب على  مســموح به بموجب ھذه الشــروط، ةبأي تحويل عملإس بي ســي 
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ــــائ ــــي عن أية تكالیف أو خس قد ر أو التزامات العمیل تعويض إتش إس بي س
 .يتكبدھا إتش إس بي سي أثناء إجراء ھذا التحويل

إذا تُطلب تحويل مبلغ مستحق من العمیل، أو أي أمر أو حكم أو قرار تم إصداره  16.5
ــــتحق من العمیل، إلى عملة أخرى لغرض تقديم أو  فیما يتعلق بأي مبلغ مس

ـــخص آخر،  ـــد العمیل أو أو أي ش ـــول على أو إقامة مطالبة أو إثبات ض أو الحص
تنفیذ أمر أو حكم أو قرار، يجب على العمیل تعويض إتش إس بي سي عن أية 

 تكالیف أو خسائر أو التزامات تنشأ عن أو نتیجة للتحويل.

يكون أي إشـــعار، أو قرار من قبل، إتش إس بي ســـي لمعدل أو مبلغ بموجب  16.6
إلیه في ھذه الشروط (إال ھذه الشروط أو الخدمة التجارية أو أي مستند مشار 

إذا كان يحتوي على خطأ واضـــح) دلیالً قاطعاً على ھذا المعدل أو المبلغ.  في 
أية إجراءات قانونیة مرتبطة بھذه الشـــروط و/أو الخدمة التجارية، تعتبر مدخالت 

 حساب إتش إس بي سي دلیالً ظاھرياً على المسائل التي ترتبط بھا.

ــــي فیما يتعلق بالتزامات  يجوز تطبیق أية أموال 16.7 مدفوعة إلى إتش إس بي س
حســـاب منفصـــل العمیل في ھذه االلتزامات أو للوفاء بھا أو يجوز تقییدھا في 

الحفاظ على حقوق إتش إس بي معلق طالما قرر إتش إس بي سي من أجل 
 سي تجاه الوفاء بكامل التزامات العمیل.

ن قبل إتش إس بي سي (ما لم ينص يتم تطبیق المبالغ التي يتم استالمھا م 16.8
 القانون إجبارياً على خالف ذلك):

أوالً، في أداء جمیع التكالیف والرســــوم والمصــــاريف (بما في ذلك أتعاب  (أ)
 المحاماة) التي يدفعھا العمیل إلى إتش إس بي سي؛

ثانیاً، في أو مقابل أداء أية فائدة أو مبالغ أخرى (ال تكون أصــــل المبلغ)  (ب)
 مستحقة لـ إتش إس بي سي؛ و تكون

وثالثاً في أو مقابل أداء أي أصـــل من أصـــل المبلغ المســـتحق من قبل  (ج)
 العمیل إلى إتش إس بي سي.

ــــي فیما يتعلق  16.9 ية أموال مدفوعة إلى إتش إس بي س إذا تُطلب إعادة دفع أ
و أبالتزامات العمیل بموجب أي قانون يتعلق باإلعســـار أو اإلفالس أو التصـــفیة 

ــــــ إتش إس بي ســي تنفیذ ھذه الشــروط والخدمة  ألي ســبب آخر، يجوز لـ
 كما لو كانت ھذه األموال لم تُدفع. المعنیةالتجارية 

تكون أية مبالغ تُستحق في يوم آخر غیر يوم عمل مستحقة في يوم العمل  16.10
 التالي.  وفي تلك الحالة، يتم تعديل احتساب الفوائد والعموالت تبعاً لذلك.

فیما يتعلق إتش إس بي ســـي إذا تم احتســـاب أي مبلغ يدفعه العمیل إلى  16.11
ــــور (مثل معدل ة بالرجوع إلى يبخدمة تجار ــــي المنش معدل الفائدة القیاس

لالفائدة  ــــفر في  المعدلن ھذا البنك المركزي) وكدى االمرجعي  أقل من ص
 في المائة. اً صفرسیعتبر ھذا المعدل فإن ، احتسابهعند المائة 
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 اإلقرارات والتعھدات والعقوبات - 4القسم 

 اإلقرارات والضمانات 17

باإلضــافة إلى اإلقرارات والضــمانات األخرى التي يقدمھا العمیل إلى إتش إس  17.1
 بي سي، ُيقر العمیل ويضمن إلتش إس بي سي ما يلي:

سه  (أ) سی ضائیة لتأ شائه بموجب قوانین الوالية الق سه و/أو إن سی أنه تم تأ
ـــاري و/ ـــكل س ـــبما ينطبق ذلك)، وأنه قائم بالفعل بش ـــائه (حس أو إنش

ــبما يتم إجرائھا  ــة أعماله حس ــالحیة الكاملة لممارس المفعول ولديه الص
اآلن، وامتالك أصـــوله وتنفیذ وأداء التزاماته بموجب ھذه الشـــروط، ويجب 

 علیه إبالغ إتش إس بي سي فوراً بأي تغییر في دستوره أو وجوده؛

لتزامات التي ســیتحملھا في ھذه الشــروط وفي كل معاملة تجارية أن اال (ب)
قد يبرمھا من وقت آلخر ھي التزامات قانونیة وســــارية وملزمة وقابلة 

 للتنفیذ؛

ــــول على جمیع التراخیص أو الموافقــات أو االعتمــادات أو  (ج) أنــه تم الحص
ــــجیالت القرارات أو الرخص أو اإلعفاءات أو اإليداعات أو التوثیقات أو ا لتس

شكل قانوني  سة حقوقه ب المطلوبة أو المرغوبة لتمكینه من تنفیذ وممار
ــروط وكل معاملة تجارية، أو تنفیذھا  واالمتثال اللتزاماته بموجب ھذه الش

 وھي نافذة وسارية المفعول بالكامل؛

ھا من وقت آلخر ال  (د) قد يبرمھا ب ية  جار ــــروط وكل معاملة ت أن ھذه الش
ــتندا ــند ملزماً له أو أي تتعارض مع مس ــتورية أو أية اتفاقیة أو س ته الدس

صوله أو تشكل حالة إخالل أو إنھاء للحدث (حسبما تكون موصوفة)  من أ
 بموجب أية اتفاقیة أو سند من ھذا القبیل؛

أن كل خدمة تجارية يطلبھا العمیل تتعلق بمعاملة تجارية حقیقیة كما  (ھـ)
ل ــــتندات المتعلقة بت ــــح في المس ك المعاملة التجارية وكافة ھو موض

المستندات والمعلومات (بما في ذلك في أي طلب) التي يقدمھا العمیل 
إلى إتش إس بي ســـي فیما يتعلق بكل خدمة تجارية أو ھذه الشـــروط 

 ھي كاملة ودقیقة وحقیقیة وسارية المفعول.

یة  (و) قانون ية إجراءات  بدأ أ ية خطوات أخرى ولم ي نه لم يتخذ أي إجراء أو أ أ
لتصفیته أو إدارته القضائیة أو فرض الحراسة القضائیة علیه أو أية إجراءات 
صفي أو  ضائي أو م ضائي أو مدير ق شابھة أو مماثلة أو لتعیین حارس ق م

 و إيراداته؛ مسؤول مماثل علیه أو على كافة أو أي جزء مادي من أصوله أ

أن أية مســـتندات أو بضـــائع أو عوائد بیع يكون إلتش إس بي ســـي حق  (ز)
فیھا أو ُيزعم أن يكون له حق فیھا تكون خالیة من أي حق/حقوق ضــمان 
ــــي) ويكون العمیل ھو المالك  وعبء/أعباء (بخالف حق إتش إس بي س

 الوحید المستفید من تلك المستندات أو البضائع أو عوائد البیع.

ــــي بتو فیهقوم ي الذي التاريخكما في  ) ح( إلى  التمويلیر فإتش إس بي س
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 أيب علمكون على ي ال مســتندي،اعتماد فیما يتعلق بمســتند أو  لعمیلا
ــــواًء ( نزاع ند أو  فعليس ــــت لك المس بذ ما يتعلق  أو معلق أو مھدد) فی

 و ؛المعنیةاالعتماد المستندي أو المعامالت التجارية 

ــــي بتوفیر  فیهقوم ي الذي التاريخ فيكما  ) ز( إلى  التمويلإتش إس بي س
ل تموي قرضتقديم أو  مســــتندياعتماد فیما يتعلق بمســــتند أو  لعمیلا

 ندالمســت بذلك يتعلق فیما تمويل أيســتلم ي ملأنه  لعمیل،إلى اتجاري 
ستندي االعتماد أو شخص آخر  المعنیةالتجارية  المعامالت أو الم من أي 

 إتش إس بي سي.  غیر

 

شروط  17.2 ضمانات في ھذه ال  في كل يومبأنه تم تقديمھا تعتبر جمیع اإلقرارات وال
(أ) يتم فیه تقديم الطلب ويتم يتناوله، (ب) تكون فیه الخدمة التجارية معلقة 

 و(ج) تظل فیه أية التزامات للعمیل معلقة.

إقرارات وضمانات تتم يقر العمیل بأن إتش إس بي سي سوف يعتمد على أية  17.3
ــي بتقییم ما إذا كان  من قبل العمیل بما في ذلك عندما يقوم إتش إس بي س

 سیتم تقديم الخدمة التجارية للعمیل أم ال.

ــــحة أي إقرار أو  17.4 ــــي فوراً بعلمه بعدم ص يقوم العمیل بإبالغ إتش إس بي س
 ضمان، أو عدم قدرته على تقديم أي اقرار أو ضمان عند تكراره.

 التعھدات 18

 التعھدات العامة 

 على العمیل بناء على طلب إتش إس بي سي: 18.1

تزويد إتش إس بي ســــي بتلك المعلومات المتعلقة بمعاملة تجارية (بما  (أ)
ــــتندات  ــــراء والفواتیر) والمس ــــخ من عقود البیع وأمر الش في ذلك نس
 والبضـــائع وأي بیع مقترح للبضـــائع حســـبما يطلبه إتش إس بي ســـي

طار و ــــي إخ حال اً فورإتش إس بي س ية أو  في  جار لة ت عام غاء أي م إل
ــــأ أي نزاع جوھري فیما يتعلق بالمعاملة  ــــبب أو إذا نش إنھاؤھا ألي س

 ؛التجارية

صة بالوضع المالي للعمیل  (ب) تزويد إتش إس بي سي بتلك المعلومات الخا
 وأصوله وعملیاته والشركات التابعة له حسبما يطلبه إتش إس بي سي

 بشكل معقول؛

ــــي بأية معلومات مطلوبة من قبل إتش إس بي  (ج) تزويد إتش إس بي س
ية إجراءات  به أو أ لب نموذج "اعرف عمیلك" الخاص  ــــي للوفاء بمطا س

 تحديد ھوية مماثلة؛

ــائع وأي تعديل في  (د) ــي على علم بمكان وجود البض إبقاء إتش إس بي س
 حالة البضائع أو جودتھا أو كمیتھا؛
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تعاون بشكل كامل مع إتش إس بي سي وتقديم كافة المساندة التي ال (ھـ)
يطلبھا إتش إس بي ســــي في تحصــــیل وإنفاذ أي دفع بموجب أو فیما 

 يرتبط بالخدمة التجارية سواء من خالل إجراءات قانونیة أو غیرھا؛ و

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

لغرض إنشاء أو إتمام أو حماية أو المحافظة على أي حق  )1(
يتم منحه أو ُيعزم منحه إلى إتش إس بي ســي بموجب أو وفقاً لـ 
أو فیما يرتبط بھذه الشـــروط (بما في ذلك ما يختص بأية ضـــمانات 

 نقدية أو مستندات أو بضائع أو عوائد بیع)؛

صالحیات وتدابیر من قبل إتش إس  )2( سة أية حقوق و لممار
ــــــ أو فیما يرتبط بھذه  ــوص علیھا بموجب أو وفقاً لـ ــي منص بي س

 الشروط أو بموجب القانون؛ و

لتســــھیل التســــییل من قبل إتش إس بي ســــي ألية  )3(
ـــي، أو ُيعزم أن  ـــائع التي يكون إتش إس بي س ـــتندات أو بض مس

 يكون، مھتماً بھا.

 دمة التجاريةتعھدات الخ 

على العمیل، إلى الحد الذي ينطبق على الخدمة التجارية و/أو حیثما يكون أو  18.2
ُيزعم أن يكون لدى إتش إس بي ســـي مصـــلحة في االعتماد المســـتندي أو 

 المشار إلیھا: المعنیةالمستندات أو البضائع أو عوائد البیع 

المستندات أو البضائع أو عوائد التأكد من أن يكون االعتماد المستندي أو  (أ)
البیع (حسبما ينطبق ذلك) خالي من أي رھن أو تكلیف أو ضمان أو امتیاز 
ــــتثناء أي أمانة أو رھن أو أي  ــــمان آخر أو عبء أو مطالبة باس أو حق ض
شكل آخر من أشكال الضمان لصالح إتش إس بي سي أو التي يسمح 

 بھا إتش إس بي سي صراحًة؛

كان لل ما  طال كان (ب)  ــــرمن عمیل الحق في البضـــــائع أو إذا  خدمة اط وش ل
 البضائع:على تأمین بولیصة ُيطلب من العمیل شراء فإنه ة، يالتجار

تأمین البضائع بالقیمة مقابل تلك المخاطر الغیر قابلة للتأمین على   .1
المنصــــوص علیه في الشــــروط المعنیة أو، في حال غیاب مثل النحو 

 ؛ البضائع تلك كما ھو معتاد لھذا الشرط، 

طلب وفي أي حال خالل مدة عشرة أيام من تاريخ ، بشكل فوري بعد  .2
الخدمة التجارية المعنیة، تقديم نســـخ من وثائق التأمین المعنیة إلى 

 و؛ إتش إس بي سي

ــــكل فوري بأي مطالبات يتم إجراؤھا  .3 ــــي بش إخطار إتش إس بي س
تأمین المعنیة و إتش إس بي  توجیه المؤمن لیدفع إلىعلى وثائق ال

 سي كل عوائد التأمین فیما يتعلق بالبضائع؛
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 إذا كان مطلوباً من قبل إتش إس بي سي (ز)

 معنیة على البضـــائعأي وثیقة تأمین  ظھیرتفوري لبشـــكل الترتیب  ) 1(
 ؛ ولمصلحة إتش إس بي سي

ــركة التأمین  ) 2( ــائع على الفور إلى ش تقديم المطالبات المتعلقة بالبض
 ؛المعنیة

إلى إتش إس بي سي كافة عوائد التأمین التي استلمھا فیما فوراً الدفع  (ح)
يتعلق بالبضــائع و، في انتظار الدفع، االحتفاظ بتلك العوائد كأمانة لصــالح 
إتش إس بي ســـي (أو، إذا لم يتم االعتراف باالمانة وإنفاذھا، يحتفظ بھا 

 لصالح إتش إس بي سي)؛

ندات لصـــــالح  (ط) ــــت فة المس كا فة تظھیر  كا يداع  ــــي وإ إتش إس بي س
المستندات لدى إتش إس بي سي أو لصالحه وتدوين حق إتش إس بي 

 سي في كافة المستندات والبضائع في سجالته؛

ـــفن فوراً دفع ال )ي( ـــحن والتخزين والدخول في حوض الس ـــوم الش كافة رس
خاصـــــة  كالیف األخرى ال فة الت كا جار و ــــوم األخرى، واإلي والعبور والرس

 ت و/أو البضائع والمرتبطة بھا؛بالمستندا

عدم الســماح بتغییر البضــائع أو تعديلھا بدون الموافقة الخطیة المســبقة  )ك(
 من قبل إتش إس بي سي؛

ــــائع أو فاعلیة أي رھن أو أمانة  )ل( عدم إتخاذ أي إجراء، قد ُيخل بقیمة البض
 بموجب ھذه الشروط؛

ــــي  )م( ــــبح علىفوراً إبالغ إتش إس بي س علم به قد يؤثر  بأي حدث يص
ضائع أو أي  بشكل عكسي على قدرة أي مشتري على إكمال شراء الب

 تغییر أو تلف في حالة البضائع أو جودتھا أو غیر ذلك؛

ــــرقة أو احتیال أو  )ن( ــــي فوراً في حال علمه بأي س إبالغ إتش إس بي س
ستخدام فیما يتعلق  ساءة ا ضرر أو أي إ سارة أو  شاط غیر قانوني أو خ ن

 ائع أو مستندات؛بأي بض

الســماح إلتش إس بي ســي (أو أي مفوض) بالدخول إلى أية مواقع يتم  (ص)
یازة أو  ھا لغرض التفتیش أو ح ھا أو تكون موجودة فی تخزين البضـــــائع فی

 بخالف ذلك حماية حقه في البضائع؛

ــائع أو عوائد البیع أو نقلھا أو  )ع( ــتندات أو البض عدم محاولة التنازل عن المس
أو التصرف فیھا أو التعامل معھا بطريقة أخرى (حسبما ينطبق ذلك) بیعھا 

أو االعتماد المستندي (أو أي تعزيز (سواء تم تقديمه على أساس معلوم 
أم غیر معلوم))، باستثناء حسبما ھو متفق علیه بین إتش إس بي سي 

 والعمیل من وقت آلخر فیما يتعلق بالخدمة/الخدمات التجارية المقدمة؛

سة مالیة أو نوع مماثل من  )ف( س ستندات إلى أي بنك أو مؤ عدم تقديم الم



  

STT(BH)May20   28 

ھیئة تمويلیة أخرى أو الحصــول على أي شــكل من أشــكال التمويل و/أو 
 االقتراض فیما يختص بنفس المعاملة التجارية؛

ــمان أو  )ص( ــتندي أو اعتماد الض عدم الموافقة على أي تعديل لالعتماد المس
 الخطیة المسبقة من قبل إتش إس بي سي؛ والمستند بدون الموافقة 

إصــدار اإلفراج الفوري عن إتش إس بي ســي من أي ضــمان أو تعويض أو  )ق(
ستندات  سي قد قدمه فیما يتعلق بالم التزام آخر قد يكون إتش إس بي 

 أو البضائع،

ويكون إتش إس بي ســــي (أو أي مفوض) مفوضــــاً باتخاذ تلك الخطوات والقیام بأي 
عن وعلى حساب العمیل، لشحن أو جمع أو تحمیل البضائع على األرض  دفع، نیابة

 أو تخزينھا أو تأمینھا أو تفتیشھا و/أو طلب وقبض أية عوائد بیع.

 االمتثال للقوانین واألحكام 19

 ُيقر العمیل ويضمن ما يلي: 19.1

ال يكون العمیل أو أي من الشـــركات التابعة له أو مديريه أو مســـؤولیه أو  (أ)
ــــخصــــاً وظفیه أو وكالئه أو أفرعه م أو كیاناً يكون، أو يكون مملوكاً أو ش

 أو كیان يكون: شخصُمتحكماً فیه من قبل أي 

ــول  )1( ــھا مكتب مراقبة األص ــدرھا أو يديرھا أو يفرض محل أية عقوبات يص
األجنبیــة التــابع لوزارة الخزانــة األمريكیــة ووزارة الخــارجیــة األمريكیـة 

ع لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وخزانة صـــاحبة ومجلس األمن التاب
الجاللة وســــلطة ھونغ كونغ للنقد أو أية جھة أخرى تصــــدر أو تفرض 
خدمة  یل أو ال ــــي أو العم قد تنطبق على إتش إس بي س بات  عقو

 )؛ أوالعقوباتالتجارية أو المعاملة التجارية (

ــــاً أو له مقر في دولة أو إقلیم يكو )2( ــــس ن، أو أن تكون موجوداً أو مؤس
 حكومته، محل للعقوبات؛

صدير مطلوبة تنطبق على  (ب) ستیراد أو ت صول على أية تراخیص ا أنه تم الح
قد يطلب  إتش إس بي سيإذا كان العمیل على دراية بأن كل معاملة؛ و

ص صدير أو تفويض ةرخ ل، لعمیالمعنیة إلى اة يخدمة التجارالآخر لتقديم  ت
قیام إتش إس بي سي قبل إس بي سي  إتشفسیقوم العمیل بإخطار 

 ة؛ ويلخدمة التجاراتقديم ب

أنه يمتثل من كافة النواحي المادية بالقوانین واللوائح األجنبیة والمحلیة  (ج)
المتعلقة بكل والية قضـــائیة يعمل فیھا وكل معاملة تجارية وموضـــوع تلك 

البضـــائع المعاملة التجارية بما في ذلك، عند االقتضـــاء، شـــحن وتمويل 
 المبین في تلك المعاملة التجارية أو المستندات المرتبطة بھا.

 ُيقر العمیل ويوافق على ما يلي: 19.2

يتعین على مجموعة إتش إس بي ســي ومزودي خدماتھا التصــرف طبقاً  (أ)
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لقوانین ولوائح مختلف الواليات القضـــائیة، بما في ذلك القوانین المتعلقة 
ومكافحة غسیل األموال وتمويل قابیة على التصدير والضوابط الربالعقوبات 

 اإلرھاب والرشوة والفساد والتھرب الضريبي؛

في أي وقت، يجوز إلتش إس بي ســـي أن يطلب من العمیل فوراً تقديم  (ب)
ــــي متعلقة بأية معاملة تجارية، بما في  معلومات إلى إتش إس بي س

 ذلك العقد األساسي أو مستندات أخرى؛

يجوز إلتش إس بي ســي اتخاذ، وإصــدار تعلیمات إلى أعضــاء آخرين في  (ج)
 مبالقیا اً یقانون به سمحیُ مجموعة إتش إس بي سي باتخاذ، بالقدر الذي 

ــــائ تهیوال نیقوان بموجب بذلك (إجراءات االمتثال) يعتبر  إجراء أي ة،یالقض
مناســــباً للتصــــرف وفقاً للعقوبات أو القوانین واللوائح المحلیة واألجنبیة.  

 ويمكن أن تشمل إجراءات االمتثال ھذه ما يلي:

 االعتراض على والتقصي حول أي دفع أو اتصال أو تعلیمات؛ )1(

شخص أو ال )2( شأن ما إذا كان ال سارات ب ستف كیان إجراء المزيد من اال
 ؛ و/أوأو القیود الرقابیة على التصدير يخضع ألية عقوبات

 رفض: )3(

ــــدار خدمة تجارية أو تجديدھا أو تمديدھا أو نقلھا أو التنازل  (أ) إص
 عنھا؛

 إجراء أي دفع ألية مطالبة؛ أو (ب)

تنــاول خــدمــة تجــاريــة أو تعلیمــات ال تتوافق مع العقوبــات أو  (ج)
 األجنبیة؛ والقوانین واللوائح المحلیة و

سي أو أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي  (د) ال يكون إتش إس بي 
ضرر أو تأخیر أو إخفاق من قبل إتش إس بي  سارة أو  سؤوالً عن أية خ م

 سي في أداء واجباته بموجب ھذه الشروط أو الخدمة التجارية:

ــــيء عن أو متعلق بأي إجراءات امتثال اتخذھا إتش  )1( ناش
د خدمته أو أي عضو في مجموعة إتش إس إس بي سي أو مزو

 بي سي ؛ و/أو

بســـبب منع دفع أية مطالبة فیما يتعلق بالخدمة التجارية  )2(
أو إرســال أو اســتالم أية رســالة أو بیانات أو اتخاذ أي إجراء آخر 
ــــبب قانون أو الئحة أو حكم  فیما يتعلق بأية خدمة تجارية بس

 ساري المفعول ألية وكالة حكومیة.

 التعلیمات والبرامج اإللكترونیة - 5م القس

 التعلیمات 20

يكون إتش إس بي ســي مفوضــاً بقبول والتصــرف في واالعتماد على والتناول  20.1
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 على أنھا صحیحة ودقیقة:

فة  (أ) ــــالت وكا بات) المراس ية طل لك أ ما في ذ مات (ب بات والتعلی طال الم
ــــي  الُمقدمة أو المزعوم تقديمھا من قبل العمیل إلى إتش إس بي س

 (التعلیمات)؛

إجراؤھا من قبل أي قصــد يتم إجراؤھا أو ي أي مطالباتكافة المراســالت و (ب)
 ؛ وشخص

 أية مستندات ُمقدمة إلى إتش إس بي سي، (ج)

بما في ذلك، في كل حالة، تلك التي يتم إجرائھا أو تقديمھا عن طريق أو من خالل 
البرنامج أو بريد إلكتروني أو فاكس أو ناسخ برقي أو تلكس أو اتصال سلكي أو 

لة،  حا كل  یة األخرى (في  ئل اإللكترون ئل ھاتف أو أي من الوســـــا ــــا الوس
ـــحة أي من  ) وھو غیر ملزماً بالتحقیق فیما يتعلقاإللكترونیة ـــالحیة أو ص بص

 التعلیمات أو المطالبة أو المستند.المراسالت وتلك 

 اتمیوالتعل و المراســـالت ُيقر العمیل ويقبل بمخاطر االعتراض على االتصـــاالت 20.2
والمطالبات والمســـتندات الُمرســـلة إلى أو من إتش إس بي ســـي بواســـطة 

فھا أو احتوائھا على فیروسات أو أو مراقبتھا أو تعديلھا أو تل ةیالوسائل اإللکترون
ــــخص آخر بخالف ذلك التدخل فیھا من قبل  وُيقر ويوافق على أن إتش إس ش

عن، ويتنازل العمیل  شــخص آخربي ســي غیر مســؤوالً أو ُمديناً للعمیل أو أي 
 عن أي وكافة المطالبات المتعلقة بـ، أية خسائر ناتجة عن ذلك.

ـــلبالت العمیلقام إذا  20.3 ـــال مطالبة أو أي م يقدتتعلیمات أو توجیه أي  أو واص إرس
مســـتنداً بالوســـائل اإللكترونیة، أو أصـــدر تعلیمات إلى إتش إس بي ســـي 

يقوم العمیل بتعويض، بالســماح للمســتفید أو أي شــخص آخر بالقیام بالمثل، 
سائر التي قد يتكبدھا  ضرراً من أية وكافة الخ سي غیر مت وإبقاء إتش إس بي 

(بما في ذلك ما يتعلق بأي دفع يتم في الحاالت التي تكون  إتش إس بي سي
 غیر ُمصرح بھا). المعنیةفیھا التعلیمات أو المطالبة 

ــــركات  20.4 عندما يقدم العمیل طلب خدمة تجارية لیتم تقديمھا لمنفعة أحد الش
صل على اتفاقیة خطیة متزامنة  سه (ويح التابعة للعمیل، يوافق العمیل عن نف

التابعة له) بأن إتش إس بي ســي لیس لديه أي التزام بالحصــول من الشــركة 
على تعلیمات من الشركة التابعة ويمكن لـــــ إتش إس بي سي التعامل فقط 

 مع العمیل نیابة عن الشركة التابعة.

 لیس لدى إتش إس بي سي أي التزام بما يلي: 20.5

شخص ي (أ) صالحیة أي  صلقوم بالتحقق من ھوية أو  تعلیمات ء أو إعطا لتوا
 مطالبة أو يقدم مستند بالوسائل اإللكترونیة؛تقديم أو 

ــــواء كان إلكترونیاً أو غیر ذلك)  (ب) ــــحة أي توقیع (تواقیع) (س التحقق من ص
تعلیمات ُمعطاة أو مطالبة ُمقدمة أو مســتند ُمقدم أو  مراســالتعلى أية 

 بواسطة الوسائل اإللكترونیة؛ أو
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 مراســـالت المســـبقة قبل التصـــرف بناء على أيةالتماس موافقة العمیل  (ج)
تعلیمات ُمعطاة أو مطالبة ُمقدمة أو مســـتند ُمقدم بواســـطة الوســـائل 

 اإللكترونیة،

ومع ذلك، يجوز إلتش إس بي سي، حسب استنسابه المطلق، اتخاذ خطوات  
صل أية  تعلیمات أو مطالبة أو مستند أو  مراسالتللتأكد من صالحیة وصحة وأ

لك طلب التحقق عبر الھاتف من أية تعلیمات) واتخاذ أية خطوات قد (بما في ذ
يتم التكلیف بھا من قبل المتعھد الخارجي، عندما ال يمكن التأكد من صـــالحیة 

صل أية  تعلیمات أو مطالبة أو مستند أو التأخیر في أو أو  مراسالتأو صحة أو أ
ة أو مستند أو تعلیق تعلیمات أو مطالبأو  مراسالترفض التصرف بناء على أية 

 أو إنھاء أية خدمة تجارية في أي وقت.

 البرامج 21

 يقر العمیل ويوافق على ما يلي: 21.1

يجوز إلتش إس بي ســي االعتماد على المتعھد الخارجي لتوفیر البرامج  (أ)
حتى يتمكن إتش إس بي ســي من أداء التزاماته بموجب ھذه الشــروط 

 المفعول) وتقديم الخدمات التجارية؛ (أو أي أحكام وشروط أخرى سارية

يكون المتعھدون الخارجیون مســتقلین عن إتش إس بي ســي ويمكنھم  (ب)
ضوا أتعاب العمیل بشكل مستقل الستخدام برامجھم وتكون تلك  أن يتقا

 األتعاب ھي مسؤولیة العمیل وحده؛

ـــروط وأية خدمة  (ج) ـــي بموجب ھذه الش ـــع التزامات إتش إس بي س تخض
ـــروط الخارجیة تجارية ل ـــي بموجب األحكام والش حقوق إتش إس بي س

 وتوافر أي برنامج ُمقدم من قبل ھؤالء المتعھدين الخارجیین؛

ية أحكام أو  (د) بأ بإبالغ العمیل  ــــي أي التزام  لدى إتش إس بي س لیس 
 شروط خارجیة أو تزويده بھا؛

 

التي لیس لدى إتش إس بي ســـي أي تحكم على العملیات اإللكترونیة  (ھـ)
ــتخدمھا البرنامج الذي يقدمه المتعھد الخارجي لمعالجة والتعامل مع  يس

 و/أو إرسال البیانات أو الرسائل؛

إبالغ إتش إس بي سي بكافة األحكام والشروط الخارجیة المطبقة على  (و)
ــتخدامه) فیما  ــتخدمه (أو يعتزم اس ــھا أي برنامج يس ــوم يفرض أو أية رس

 طار إتش إس بي سي فوراً بأية تغییرات؛ ويتعلق بأية خدمة تجارية وإخ

ــــتخدمه العمیل قد  (ز) فوراً تقديم كافة المعلومات المتعلقة بأي برنامج يس
 يطلبھا إتش إس بي سي بشكل معقول.

 شخص آخرال يتحمل إتش إس بي سي أية مسؤولیة تجاه العمیل أو تجاه أي  21.2
 لما يلي:عن أية خسارة أو ضرر يعاني منه أو يتكبده نتیجة 
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عدم توفر أي برنامج للعمیل أو إتش إس بي سي أو أي شخص آخر ألي  (أ)
 سبب كان؛ أو

ــــال به أو ألي متعھد خارجي أو  (ب) ــــتخدام العمیل ألي برنامج أو االتص اس
خارجي  ــــي أو أي متعھد  بل إتش إس بي س قدمة من ق خدمات الُم ال

 للعمیل متضمناً أي برنامج.

 العمیل: 21.3

ــــي علیه  (أ) االمتثال بكافة اإلجراءات األمنیة المتبعة لدى إتش إس بي س
وكل متعھد وأية طلبات معقولة أخرى قد يصــدرھا إتش إس بي ســي أو 
لك  ما في ذ نامج، ب بأمن أي بر ما يتعلق  یل فی خارجي للعم ھد  أي متع

 تعلیمات حول خطوات معالجة أي خرق لألمن؛ و

یل إعداد والحفاظ على والمراجعة ُيقر ويوافق على أن من مســؤولیة العم (ب)
ــــتخدام كل  ــــكل دوري كافة الترتیبات األمنیة المتعلقة بدخول واس بش
برنامج والمعلومات المخزنة على أنظمة الحاســـوب واالتصـــاالت الخاصـــة 
بالعمیل، ويؤكد بأنه قام بتقییم الترتیبات األمنیة لكل برنامج، وقرر بأنھا 

 كافیة لحماية مصالح العمیل؛

ــتخدام االحتیالي أو الغیر  (ج) علیه اتخاذ كافة االحتیاطات المعقولة لمنع االس
 ُمصرح به لكل برنامج أو دخوله؛

ــــيء قد يؤدي إلى  (د) علیه التأكد من عدم قیام العمیل أو موظفیه بأي ش
 تعرض أمن أي برنامج أو أنظمة أو أمن إتش إس بي سي للخطر؛ و

ــــي في أق (ھـ) بأي علیه إخطار إتش إس بي س رب وقت ممكن عند علمه 
دخول فعلي أو محاولة دخول غیر مصـــرح به إلى أي برنامج أو أية معاملة 
غیر مصـــرح بھا أو محاولة تنفیذ تعلیمات غیر مصـــرح بھا.  يجب أن يكون 
ــــعار خطي خالل  ھذا اإلخطار عن طريق الھاتف ولكن يجب أن ُيتبع بإش

 ثمانیة وأربعین ساعة من المكالمة الھاتفیة.

 أخرى  - 6القسم 

 تحديد المسؤولیة 22

ضو آخر في مجموعة إتش إس بي  1.22 سي أو أي ع ال يكون أي من إتش إس بي 
صاريف  ضرار أو دفع أو طلبات أو مطالبات أو م سائر أو أ سؤوالً عن أية خ سي م
أو تكالیف التي يعاني منھا أو يتكبدھا العمیل (أو أي من الشـــركات التابعة له) 

أو المرتبطة بھذه الشروط أو الخدمة التجارية بخالف تلك الخسارة  الناشئة عن
أو الضــــرر أو الدفع أو الطلب أو المطالبة أو المصــــاريف أو التكلفة التي تنشــــأ 
سوء السلوك المتعمد من قبل إتش إس  شرة لإلھمال الجسیم أو  كنتیجة مبا

 بي سي أو أي عضو آخر في مجموعة إتش إس بي سي.

، في أي ظرف من الظروف، يكون إتش إس بي 22.1ر عن المــادة بغض النظ 22.2
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سي أو أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي مسؤوالً تجاه العمیل (أو أي 
 من الشركات التابعة له) عن:

 أية خسارة في األعمال أو األرباح أو البیانات؛ أو (أ)

 خسارة أو ضرر مباشر أو تبعي أو خاص، (ب)

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

، ال يكون إتش إس بي سي مسؤوالً عن، ويتنازل 22.2و 22.1دون تقیید المواد  22.3
 العمیل عن كافة المطالبات ضد إتش إس بي سي فیما يختص بـ:

بط بإرسال المستندات أو الدفع أي تصرف أو إغفال أو خسارة أو تأخیر مرت (أ)
أو بنك ُمراســـل، أو أي إيقاف أو تصـــرف أو إغفال أو  شـــخص آخرإلى أي 

 إعسار أو إفالس أي بنك ُمراسل؛

أي تأخیر و/أو خسارة في إرسال أية رسائل أو خطابات أو مستندات يتم   (ب)
إرســـالھا عن طريق البريد أو كمراســـلة إلكترونیة أو من خالل البرنامج أو 
أية قناة اتصــاالت، أو أي تأخیر أو انقطاع أو خطأ آخر يحدث عند إرســال أو 

ــالت من قبل أطراف ثالثة وُيقر العمیل بأنه، ــلیم أية مراس  بغض النظر تس
ستند بأية  سال الم سي إر عن أية تعلیمات مخالفة، يجوز إلتش إس بي 

 وسیلة يعتبرھا مناسبة؛

أي تــأخیر في أداء أو إخفــاق في أداء أي من التزامــاتــه بموجــب ھــذه   (ج)
سبیل  سیطرته المعقولة، بما في ذلك، على  سبب خارج عن  شروط ب ال

صاالت البیانات المثال ال الحصر، إخفاق أو خلل أو عدم تو صاالت، وات فر االت
ــــي أو  وأنظمة وخدمات الكمبیوتر والتي ال يتحكم فیھا إتش إس بي س
الحرب أو األعمال القتالیة أو الغزو أو االضـــطرابات المدنیة أو اإلضـــرابات أو 
حاالت اإلغالق أو أية إجراءات صناعیة أخرى أو نزاعات تجارية (سواء كانت 

) أو أي قانون أو أمر شخص آخرأي سي أو  تتعلق بموظفي إتش إس بي
 حكومي (سواء كان له قوة القانون أم ال)؛

أي إخفاق من جانب إتش إس بي ســي في دفع المطالبة أو أي تصــرف  (د)
آخر من قبل إتش إس بي ســـي أو تقصـــیر بســـبب أي قانون أو الئحة أو 

أو  حكم محلي أو أجنبي أو تفســــیر ألية محكمة أو وكالة حكومیة محلیة
 أجنبیة؛

ـــخص يقوم بالتوقیع أو  (ھـ) ـــالحیة أي ش ـــحة وحقیقة وص ـــكل وكفاية وص ش
طاء  بات وإع مات والطل قدي بالت ــــخص يقوم  لك أي ش ما في ذ التظھیر (ب
ــــائل اإللكترونیة) إلى إتش إس  التعلیمات (بما في ذلك عن طريق الوس
بي ســي بشــكل ظاھري بناء على صــالحیة العمیل أو أي مســتفید) أو 

ــــتندات التزوي ــــتندات إذا كانت تبدو تلك المس ر أو األثر القانوني ألية مس
 على وجھھا صحیحة بشكل معقول؛



  

STT(BH)May20   34 

یانات أو  (و) ــــحة أو حقیقة أو تزوير أو أثر قانوني ألية ب مصــــدر أو دقة أو ص
مســـتندات أو كشـــوفات مقدمة أو مســـتلمة من أي برنامج أو أي طرف 

ذات صلة أو وصف أو كمیة أو بخصوص المعاملة التجارية، أو أية مستندات 
ــــلیم أو قیمة أو وجود البضـــــائع أو  ئة أو تس لة أو تعب حا وزن أو جودة أو 
الخدمات أو أداء آخر تتعلق به تلك البیانات أو المستندات أو الكشوفات، أو 
لحســن نیة أو تصــرفات أو إغفاالت أو مالءة أو أداء أو وضــع أي طرف في 

الناقل أو وكیل الشحن أو المرسل إلیه أو  المعاملة التجارية أو المرسل أو
 المؤمن للبضائع أو أي شخص آخر؛

أية أفعال غیر سلیمة للمستفید، بما في ذلك اإلخالل بالعقد فیما يتعلق  (ز)
بالمعاملة التجارية، وفي الظروف التي يتحمل فیھا العمیل ويتكفل بكافة 

 تلك المخاطر؛ و

اد على أية مشورة ُمستلمة من إتش إس قیام العمیل بالتصرف أو االعتم (ح)
 بي سي سواء طلب العمیل ھذه المشورة أم ال.

في حالة اســـتخدام إتش إس بي ســـي لخدمات طرف آخر أو بنك ُمراســـل أو  22.4
صدار  ستندي أو إجراء الدفع أو الوكیل أو البرنامج ألغراض إ سند أو االعتماد الم

ستندات أو ألي غرض آ ضائع أو الم صوص علیھا تناول الب خر لدعم الخدمات المن
في ھذه الشروط، يجب على إتش إس بي سي القیام بذلك لحساب العمیل 
وعلى مسؤولیة العمیل، وال يتحمل إتش إس بي سي أية مسؤولیة في حالة 
عدم تنفیذ أية تعلیمات يعطیھا إتش إس بي ســـي ألي طرف آخر حتى لو كان 

إس بي ســي.  باإلضــافة إلى ذلك، ال  اختیار ذلك الطرف اآلخر ھو اختیار إتش
صیر أو إخالل أو إيقاف أو  صرف أو تق سؤوالً عن أي ت سي م يكون إتش إس بي 

 إفالس أو إعسار لذلك الطرف اآلخر.

عندما يقوم إتش إس بي ســـي بمراجعة أي مســـتند بناء على طلب العمیل،  22.5
يكون إتش إس تكون ھذه المراجعة إرشــادية فقط ولیســت نھائیة أو قاطعة وال 

بي ســي مســؤوالً عن، ويتنازل العمیل عن كافة المطالبات ضــد إتش إس بي 
سي فیما يتعلق بـ، أي إغفال أو إخفاق من قبل إتش إس بي سي في تحديد 

 أية تناقضات خالل أية مراجعة من ھذا القبیل.

باالعتماد  22.6 ــــورة خاصـــــة  ــــي على تقديم مش عندما يوافق إتش إس بي س
ستندي أو ستند يتعلق بذلك  الم صدره أحد البنوك أو تقديم أي م سند ال ي أي 

سند أو تناوله بطريقة أخرى، ُيقر العمیل ويوافق على  ستندي أو ال االعتماد الم
 ما يلي:

 شخص آخرال يجوز أن يكون ذلك االعتماد المستندي أو السند تعھد من  (أ)
 الطلب؛مستقل وال يضمن الدفع من قبل الجھة الُمصدرة أو صاحب 

ھا أو تُغطي أو  (ب) یة المعمول ب لدول جارة ا فة الت عد غر ناول قوا ال يجوز أن تت
 تمتد لتشمل ذلك النوع من االعتماد المستندي أو السند؛

صدرة للدفع بنفس  (ج) سي من متابعة الجھة الُم قد ال يتمكن إتش إس بي 



  

STT(BH)May20   35 

ــــ و تندي أالطريقة التي قد يكون قادراً علیھا فیما يتعلق باالعتماد المس
 السند الصادر عن أحد البنوك؛ و

 يجب على العمیل طلب استشارة قانونیة مستقلة؛ (د)

ويتحمل العمیل كافة تلك المخاطر ويتنازل عن كافة المطالبات ضــــد إتش إس بي 
سي عن الخسائر أو األضرار أو التكالیف أو الرسوم أو المطالبات أو اإلجراءات أو 

عتماد المستندي أو السند بما في ذلك أية مطالبات الطلبات المتعلقة بذلك اال
تتعلق بإخفاق إتش إس بي ســـي في تنبیه العمیل بأنه كان يقدم المشـــورة 
ـــند، أو اإلخفاق في دفع مثل ذلك  ـــتندي أو الس لذلك النوع من االعتماد المس
االعتماد المستندي أو السند بطريقة االعتماد المستندي أو السند الصادر عن 

ــــیل الدفع من الجھة الُمصــــدرة لذلك االعتماد أي بنك ، أو اإلخفاق في تحص
 المستندي أو السند.

ــــوء أي التزام من قبل إتش إس بي  22.7 مع مراعاة األحكام الواردة أعاله، عند نش
ســـي أو أي عضـــو في مجموعة إتش إس بي ســـي تجاه العمیل (أو أي من 

يتعلق بالخدمة التجارية، فإن الشركات التابعة له) بموجب ھذه الشروط أو فیما 
قدره  مالي مبلغ و جاوز إج لك االلتزام ال يت دوالر أمريكي في أي  1,000,000ذ

 تقويم سنوي.

 اإلفصاح والسرية والخصوصیة 23

ــو في  23.1 ــي أو أي عض ــروط أخرى بین العمیل وإتش إس بي س دون تقیید أية ش
 بالتالي:مجموعة إتش إس بي سي، يكون إتش إس بي سي مفوضاً 

ــــله أو ُمعینه أو وكیله فیما يتعلق بھذه  (أ) ــــخص آخر كُمراس تعیین أي ش
ــــي تفويض أي من  ــــروط والخدمة التجارية ويجوز إلتش إس بي س الش

 صالحیته بموجب ھذه الشروط أو الخدمة التجارية إلى ذلك الشخص؛

 إبالغ أي شخص آخر بحقه في أية مستندات أو بضائع أو عوائد بیع؛ و (ب)

ــــتلمین التالیین  ج)( ــــاح عن أي من معلومات العمیل إلى الُمس نقل واإلفص
 (الذين قد يتناولون وينقلون وُيفصحون عن معلومات العمیل تلك):

 أي عضو في مجموعة إتش إس بي سي؛ )1(

ــؤولیھم أو مدرائھم أو موظفیھم أو خبرائھم أي  )2( ــؤولیه أو مس من مس
ــــطائھم أو  ــــة بھم أو وس ــــاريین أو جھات التأمین الخاص ــــتش االس

ــــركائھم أو مقاولیھم من الباطن  ــــلیمدققیقھم أو ش أو  ھمأو ُمراس
أو مزودي خدمة (بما في  ھمأو مفوضــی ئھمُمعینین أو وكالوكالئھم ال

 ؛نمستشاريال) أو والمنصات مزودي الخدمات الخارجیینذلك 

 أية ھیئات؛ )3(

أي شــخص يتصــرف نیابة عن العمیل ومتلقي الدفع والمســتفیدين  )4(
ــــلة والبنوك  ــــاطة والبنوك الُمراس ــــاب وبنوك الوس والُمعینین للحس
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ــوية أو األطراف  ــة أو التس ــة أو أنظمة المقاص الوكیلة أو غرف المقاص
أو مســتودعات المبادلة أو المقابلة في الســوق أو وكالء االســتحواذ 

كات التي يكون للعمیل  ــــر یة والش مال ــــواق األوراق ال جارة وأس الت
مصـــلحة في األوراق المالیة (حیث يحتفظ إتش إس بي ســـي بتلك 

 األوراق المالیة للعمیل)؛

مصلحة في شخص أو كیان يقوم باستحواذ (أو قد يستحوذ) أي أي  )5(
مل  مل) أو يتح قد يتح خاطر (أو  مة  في أوالم خد ية  بأ ما يتعلق  فی

 تجارية؛

ــــات مالیة أخرى أو وكاالت مرجعیة ائتمانیة أو مكاتب  )6( ــــس أية مؤس
 و/أو ائتمانیة، للحصول على  أو تقديم مرجعیات ائتمانیة؛

فیما يتعلق بأي نقل أو التصــــرف في أو دمج أو شــــخص أو جھة أية  )7(
ــــي، في أي مكان ية أعمال في مجموعة إتش إس بي س  حیازة أ
كانت، ويشمل ذلك الواليات القضائیة التي لیس لديھا قوانین حماية 
ية  مه الوال قد لذي تُ ية ا ــــتوى الحما قدم نفس مس نات التي تُ یا الب

 القضائیة التي يتم فیھا توريد الخدمة التجارية؛

بما في ذلك حیثما يتواجد الُمســـتقبل ألي من ذلك التعیین أو اإلخطار أو النقل  
 الحاكمة المعنیة.الوالية القضائیة  أو اإلفصاح خارج

ال يكون إتش إس بي ســي مســؤوالً عن تصــرفات أو إغفاالت أي من المتعھد  23.2
ـــاح عن معلومات العمیل من  ـــتخدام أو اإلفص الخارجي فیما يتعلق بجمع أو اس

 قبل المتعھد الخارجي ذلك.

لطبیعیین عندما يقدم العمیل معلومات إلى إتش إس بي سي عن األشخاص ا 23.3
قد  خاص الطبیعیین  ــــ بأن ھؤالء األش كد العمیل  بالتوقیع)، يؤ ثل المخولین  (م
فوضوا العمیل بالقیام بذلك (واستالم أية إشعارات لحماية البیانات نیابة عنھم) 
ــــتخدامه وتخزينه وتناوله ونقله  ــــي واس ووافقوا على جمع إتش إس بي س

لغرض قیام إتش إس بي  وإفصــاحه للبیانات الشــخصــیة الخاصــة بھم وبیانات
ــــروط أو تقديم الخدمة  ــــوص علیه في ھذه الش ــــي بتنفیذ أي إجراء منص س

 التجارية إلى أو للعمیل.

على العمیل التأكد من أن أية معلومات يطلب العمیل من إتش إس بي ســـي  23.4
ثالث تكون كاملة ودقیقة ولن تؤدي إلى نشـــوء أية مطالبة  طرفإرســـالھا إلى 

ــــد إتش إس بي  ــــھیر،ض ــــي (بما في ذلك أية مطالبة بالتش فیما يتعلق  س
صرفیة أو حماية البیانات أو للتعدي على أية حقوق  سرية الم صیة أو ال صو بالخ
ــــل على الموافقة المطلوبة و/أو  لطرف ثالث آخر) ويؤكد العمیل وُيقر بأنه حص

 التخلي (عند االقتضاء) من أجل إرسال إتش إس بي سي لتلك المعلومات.

 فرقاتمت 24

بخالف أية خدمة تجارية تم تقديمھا على أســـاس غیر قابل للنقض وُملتزم به،  24.1
يجوز إلتش إس بي ســي في أي وقت ســحب الخدمة التجارية أو رفض تقديم 
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 المطلق.الخدمة التجارية حسب استنسابه 

يكون أي تخلي أو إعفاء أو موافقة من قبل إتش إس بي ســي بموجب أو فیما  24.2
بھذه الشروط أو الخدمة التجارية نافذ المفعول فقط إذا تم بشكل خطي يتعلق 

 (والذي قد يتم من خالل البرنامج).

يجوز إلتش إس بي ســـي في أي وقت تغییر ھذه الشـــروط عن طريق توجیه  24.3
) يوماً على األقل إلى العمیل وتخضــع أية خدمة 30إشــعار خطي مدته ثالثین (
 اريخ النفاذ في ذلك اإلشعار للشروط الُمعدلة.تجارية مطلوبة في أو بعد ت

ــــاً باتخاذ الخطوات وإجراء الدفع الذي يعتبره  24.4 ــــي مفوض يكون إتش إس بي س
مناســباً، على حســاب العمیل، لمعالجة أي إخالل من قبل العمیل فیما يتعلق 

 بالتزاماته بموجب ھذه الشروط أو أية خدمة تجارية.

تأخیر من قبل إتش إس بي ســـي في ممارســـة أي من ال يعتبر أي إخفاق أو  24.5
حقوقه أو تدابیره القانونیة بموجب ھذه الشروط أو فیما يتعلق بالخدمة التجارية 
كتنازل عن أي من ذلك الحق أو التدبیر القانوني، كما أن أية ممارســة فردية أو 

حق أو جزئیة ألي حق أو تدبیر قانوني ال تمنع أية ممارسة أخرى أو غیرھا ألي 
 تدبیر قانوني آخر. 

ھذه  ال يجوز 24.6 جب  ته بمو ما قه أو التزا قل أي من حقو نازل عن أو ن یل الت للعم
ـــي التنازل عن أو نقل أو  ـــروط أو الخدمة التجارية.  يجوز إلتش إس بي س الش
إنشــــاء ضــــمان على أي من حقوقه بموجب أو فیما يتعلق بھذه الشــــروط أو 

 شعار.الخدمة التجارية دون قید أو إ

ــــعارات من قبل التعلیمات( 20مع عدم اإلخالل بالمادة  24.7 )، يجب توجیه أية إش
العمیل فیما يتعلق بھذه الشـــروط أو الخدمة التجارية إلى إتش إس بي ســـي 
بشــــكل خطي على أحدث عنوان إلتش إس بي ســــي أبلغ العمیل به.  يجوز 

صیاً أو عن ط شخ شعار إلى العمیل  سي توجیه إ ريق الھاتف أو إلتش إس بي 
الفاكس أو عن طريق البريد أو من خالل البرنامج، أو إذا وافق علیه العمیل، من 
یل إلى إتش  غه العم حدث عنوان أو رقم أبل یة أخرى على أ ناة إلكترون خالل ق

أيام من  7المرســل بالبريد قد تم اســتالمه بعد إس بي ســي.  يعتبر اإلشــعار 
يوما تقويمي من تاريخ إرســاله خارج  15عد تاريخ إرســاله في نفس الدولة، أو ب

 الدولة.

يكون كل حكم من أحكام ھذه الشروط قابل للفصل ومنفصل عن اآلخرين، وإذا  24.8
ــــبح غیر قانوني أو باطل أو غیر  كان حكم واحد أو أكثر من ھذه األحكام أو أص

 قابل للتنفیذ، فإن األحكام المتبقیة ال تتأثر بأي شكل من األشكال.

إذا كان العمیل يشـــمل شـــخصـــین أو أكثر، تكون التزامات ومســـؤولیات ھؤالء  24.9
األشـــخاص بموجب أو فیما يتعلق بالخدمة التجارية وھذه الشـــروط مشـــتركة 

 ومجتمعة.

شترك أو عالقة  24.10 شروع م شراكة أو م شأ أية  شروط ما ين ال يوجد في ھذه ال
إيجاد أو نشــوء أية عالقة بین أصــیل ووكیل بین إتش إس بي ســي والعمیل أو 
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 ائتمانیة من أي نوع.

إلى الحد الذي تســـمح به قوانین الوالية القضـــائیة الحاكمة، يتنازل العمیل  24.11
ـــكل غیر قابل للنق ـــیادية من دعوى أو والية بش ـــانة الس ض عن أي حق للحص

قضـــائیة أو حكم قضـــائي (بما في ذلك ما يتعلق باإلعفاء المؤقت قبل صـــدور 
یة الحاكمة أو غیره، الحكم وت له في الوالية القضـــــائ نفیذ أي حكم) قد يكون 

صول تجارية أو غیر تجارية (بما في  صانة تتعلق به أو بأية أ سواء كانت تلك الح
ذلك األراضــي أو الحســابات المصــرفیة أو األصــول األخرى الُمحتفظ بھا باســم 

یة أو غیرھا أو التي تنتمي إلى البنك ال ــــ لدبلوماس مركزي للعمیل أو البعثة ا
 سلطة نقدية أخرى ).

ھذه الشــروط لمنفعة العمیل وإتش إس بي ســي وكل عضــو في مجموعة  24.12
المنفعة من قبل أي طرف ثالث آخر أو أن  منھاإتش إس بي ســـي وال ُيقصـــد 

ــع أية حقوق إلتش إس بي  تكون قابلة للتنفیذ من قبل أي طرف ثالث.  ال تخض
سي في إنھاء أو تغییر ھذه الشروط أو أي عقد تُشكل ھذه الشروط جزءاً منه، 

 .آخر لموافقة أي طرف ثالث

 القانون الحاكم والوالية القضائیة 25

 الخدمة التجارية: ألغراض 25.1

تُحكم ھذه الخدمة التجارية وھذه الشروط بموجب قوانین الوالية القضائیة  (أ)
 الحاكمة؛ و

يكون لمحاكم الوالية القضائیة الحاكمة والية قضائیة غیر حصرية لتسوية  (ب)
ية نزاعات قد تنشــــأ عن، أو فیما يتعلق بھذه الخدمة التجارية وھذه  أ

ــیرھما أو ــروط أو تفس ــأ عنھا أو مرتبطة  الش أية التزمات غیر تعاقدية تنش
 بھما.

ــــھیالت فیما يتعلق  25.2 إذا تم تحديد وكیل تبلیغ باإلنذار في الطلب أو اتفاقیة التس
سمه  شخص الذي يتم تحديد ا بالخدمة التجارية، فإن تبلیغ أي إجراء قانوني لل

 غ باإلنذار إلىالتســـھیالت ھذه ُيشـــكل تبلیوعنوانه في ذلك الطلب أو اتفاقیة 
 العمیل.

إذا لم يقم العمیل بتعیین وكیل تبلیغ باإلنذار، بناء على طلب من إتش إس بي  25.3
ســي، يقوم العمیل، في غضــون خمســة أيام عمل، بتعیین وكیل تبلیغ باإلنذار 
(بشـــرط أن يكون له مقر في الوالية القضـــائیة) لتبلیغ كافة اإلجراءات القانونیة 

ــــروط والخدمة التجارية المتعلقة بھذه ا العمیل  إلى العمیل ويقوم المعنیةلش
ــــي بعنوان وكیل التبلیغ باإلنذار.  وفي حالة عدم قیام  بإخطار إتش إس بي س
ــــي بتعیین وكیل تبلیغ باإلنذار نیابة عن  العمیل بذلك، يجوز إلتش إس بي س

یل العمیل وعلى نفقته ويجب علیه، في أقرب وقت ممكن عملیاً، إخطار العم
 بذلك التعیین.
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 التعريفــات والتفسیـــر – 7القسم 

 التعريفات والتفسیر 26

 في ھذه الشروط: 26.1

ــــواء كان ذلك أو تعلیمات يعني طلب  الطلب من قبل العمیل للخدمة التجارية (س
) باســتخدام نموذج طلب، أو طبقاً لبنود اتفاقیة التســھیالت أو طرف آخرلنفســه أو ل
 باستخدام البرنامج.يتم إجراؤه 

ــلطات تشــمل أية ھیئة قضــائیة أو إدارية أو عامة أو تنظیمیة (بما في ذلك أية  الس
ھیئة تنظیم ذاتي) أو أية حكومة أو أية سلطة ضريبیة أو أية بورصة أوراق مالیة أو أية 
بورصــة أو أية محكمة أو أي مصــرف مركزي أو ھیئة إنفاذ القانون، أو أي من وكالئھم، 

الية قضائیة (مباشرة أو غیر مباشرة) على أي جزء من مجموعة إتش إس بي ذات و
 سي في أي وقت.

ــادة  يكون االعتمــاد الظھیر ــه في الم ــدد ل ــه المعنى المح ــادات ( 3.14ل االعتم
 ).المستندية

یه البنوك مفتوحة  يوم عمل ية، أي يوم تكون ف جار خدمة الت بال ما يختص  يعني، فی
 ة القضائیة الحاكمة.لألعمال العامة في الوالي

 ).الضمانات النقدية( 10يكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة  الضمانات النقدية

و أمســــتندات تعني أي طلب للدفع أو القبول وأي دفع أو مطالبة أو تقديم  المطالبة
أو أي  ســــحب تم إجراؤه فیما يختص بالخدمة التجارية من قبل مســــتفید أو العمیل

 .شخص آخر

ولة بمنافیما يتعلق يعني معاملة التحصـــیل المســـتندي  التحصـــیل المســـتندي
المستندات حیث يقوم إتش إس بي سي بالتصرف سواًء كبنك تحويل أو بنك تحصیل 

 .أو بنك تمثیل

ثال  مادة إجراءات االمت ھا في ال حدد ل ھا المعنى الم ثال للقوانین ( 19يكون ل االمت
 ).والعقوبات

حكام والشروط اإلضافیة الخاصة بإتش إس بي سي للدولة تعني األ شروط الدولة
 .المعنیةللخدمة التجارية التي يتواجد بھا كیان إتش إس بي سي الُمقدم 

المحدد على ھذا النحو الذي يطلب الخدمة التجارية المعنیة يعني الشخص  العمیل
ــــي فیما بختص بتقديم  ــــلة والذي يتعاقد معه إتش إس بي س في الطلب ذي الص

ـــب ما يتم الخدمة التجارية تحديده في الطلب المعني). وإذا  .(و، بدون أي قید، حس
قام إتش إس بي ســي بتوفیر الخدمة التجارية إلى شــخص ما لیس من عمالء إتش 

ــتنطبق على  ــروط إلى "العمیل" س ــارة في ھذه الش ــي، فإن اإلش ذلك إس بي س
 سي. الشخص حتى وإن لم يكن ذلك الشخص من عمالء إتش إس بي

تعني أية بیانات شــــخصــــیة و/أو معلومات ســــرية و/أو معلومات  معلومات العمیل
ضــــريبیة (بما في ذلك البیانات والتنازالت والموافقات المرفقة) ســــواء للعمیل أو أي 



  

STT(BH)May20   40 

شخص أو كیان تكون معلوماته (بما في ذلك أية بیانات شخصیة أو معلومات ضريبیة) 
العمیل، إلى أي عضو في مجموعة إتش إس بي  ُمقدمة من قبل العمیل أو نیابة عن

 سي فیما يرتبط بتقديم الخدمة التجارية. 

 تعني في أي وقت: التزامات العمیل

ــو في مجموعة إتش  (أ) ــي أو أي عض كافة التزامات العمیل تجاه إتش إس بي س
 بالخدمة التجاريةتعلق بموجب أو فیما يما قد ينشأ ك إس بي سي (بما في ذل

ــروط ــواء كانت حالیة أو ) التي وھذه الش ــفة وس يتم تكبدھا بأية عملة وبأية ص
مستقبلیة، فعلیة أو محتملة، مباشرة أو غیر مباشرة، أو ُمتكبدة بشكل منفرد 

 أو مشترك مع أي شخص آخر؛

لذي  (ب) تاريخ ا عد أي طلب أو حكم) حتى ال مات (قبل وب لك االلتزا ئدة على ت فا ال
ي ســي أو أي عضــو في مجموعة إتش إس بي ســي يســتلم فیه إتش إس ب

ــــُتدفع لوال وجود ظروف  الدفع، بالمعدالت التي يدفعھا العمیل أو التي كانت س
 قد تُقید الدفع؛

يتكبدھا إتش إس بي ســي أو أي عضــو في مجموعة إتش تكالیف ونفقات أية  (ج)
ــــي في إجراء الدفع بموجب أو فیما يختص بالخدمة التجارية نیابإس  ة بي س

یام  حت أي التزام للق ــــي ت یل (ولكن دون أن يكون إتش إس بي س عن العم
ــــتحقاق أو عند  لدفع عند االس بذلك) نتیجة إلخفاق العمیل في إجراء ذلك ا

 الطلب؛ و

والنفقات (بما في ذلك الرسوم القانونیة على أساس التعويض كافة المصاريف  (د)
ي مجموعة إتش إس بي التي يتكبدھا إتش إس بي سي أو أي عضو فالتام) 

ســــي في إتمام أو إنفاذ حقوقه بموجب أو فیما يختص بالخدمة التجارية وھذه 
 الشروط.

تعني أي اعتماد مستندي أو خطاب اعتماد او أي تعھد إلصدار  االعتماد المستندي
ـــتندي أو خطاب اعتماد (بما في ذلك أي تمديد أو تجديد أو تعديل لنفس  اعتماد مس

 ذلك المستند).

كمبیاالت أو كمبیاالت مستندية أو سندات أذنیة أو شیكات أو تعني أية  المستندات
ســندات ملكیة أو شــھادات أو فواتیر أو بیانات أو مســتندات النقل أو بوالیص تأمین أو 
كفاالت المســتودعات أو إيصــاالت المســتودعات أو أية ســندات مماثلة أخرى مرتبطة 

ــــھــ ــــوص ــــي الخــدمــة بــالمعــاملــة التجــاريــة والتي بخص ا ُيقــدم إتش إس بي س
 التجارية/الخدمات التجارية إلى العمیل.

 ).التعلیمات( 20يكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة  الوسائل اإللكترونیة

صرف  (أو إذا لم يكن لدى يعني ســعر الصــرف الفوري إلتش إس بي ســي سعر ال
، أو أي سعر صرف إتش إس بي سي سعر صرف فوري متوفر مقابل العملة المعنیة

لشــراء العملة المطلوبة فوري آخر منشــور يتم اختیاره من قبل إتش إس بي ســي) 
باستخدام العملة التي تم بھا  في الوقت المعني المعنيفي سوق الصرف األجنبي 

إتش إس بي (حیث يتم اختیار أي ســعر صــرف فوري من قبل  المعنیةالدفعة ســداد 
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 الظروف).ھذه بشكل معقول في سي بالتصرف 

ــــخص آخريعني  المتعھد الخارجي ــــي)  ش يوفر أي برنامج (غیر إتش إس بي س
 إلتش إس بي سي و/أو العمیل.

تعني أية اتفاقیة يتم إبرامھا بین المتعھد الخارجي  األحكام والشــــروط الخارجیة
ــــروط المطبقة على  ــــي أو العمیل والتي تحدد األحكام والش وإما إتش إس بي س

 ي سي أو العمیل للبرنامج.استخدام إتش إس ب

وإتش  بین العمیلالتي يتم إبرامھا تفاقیة االخطاب او التعني  اتفاقیة التســــھیالت
ــــي والتي  ــــي يقوم إس بي س قة على إتش إس بي س بالمواف ھا  قاً ل قديم وف ت

 .الستھیالت في ما يتعلق بالخدمات التجارية إلى العمیل

ــــراء أو دفع التمويل ــــم أو تداول أو ش ــــبق يعني خص أو تظھیر الدفع المبكر  أو مس
للمســتند (ســواء تم ســحبه بموجب اعتماد مســتندي أو تحصــیل أم ال) أو لالعتماد 

نب أي ولتج تبعاً لذلك. التمويالتو يتم تمويلهالمســــتندي ويتم تفســــیر الكلمات 
 شك، فإن التمويل ال يتضمن قرض التمويل التجاري.

ية والتي  البضــــائع جار لة الت جات التي تكون محل المعام تعني البضـــــائع أو المنت
 بخصوصھا ُيقدم إتش إس بي سي الخدمة التجارية/الخدمات التجارية إلى العمیل.

تعني الوالية القضــائیة التي يتواجد فیھا كیان إتش إس  الوالية القضــائیة الحاكمة
ة أخرى من ھذا القبیل تتم الموافقة بي سي الُمقدم للخدمة التجارية أو والية قضائی

ــــروط الدولة  ــــي أو يتم تحديدھا في ش علیھا خطیاً بین العمیل وإتش إس بي س
 .المعنیة

ـــي  (أو، إذا كان يعني عضــــو في مجموعة إتش إس بي ســــي إتش إس بي س
ــــي)  ــــو مجموعة إتش إس بي س ، المعنیةُيقدم الخدمة التجارية ينطبق، فرع عض

من قبله و، حیثما يسمح به السیاق، يشمل أي شخص يتم  وخلفائه والمتنازل لھم
ــــي بموجب المادة  ــــرية (أ) (23.1تعیینه من قبل إتش إس بي س ــــاح والس اإلفص

 ).والخصوصیة

ــي  مجموعة إتش إس بي ســي  ــي ھولدينجز بیه إل س تعني إتش إس بي س
 وشركاتھا الفرعیة والشركات التابعة لھا من وقت آلخر.

 تعني غرفة التجارة الدولیة. غرفة التجارة الدولیة

تعني تخفیض معدل العائد من الخدمة التجارية أو رأس المال  التكالیف الُمتزايدة
يدة أو تخفیض أي مبلغ  یة أو ُمز فة إضـــــاف ــــي، أو تكل مالي إلتش إس بي س اإلج
مســـتحق وقابل للدفع بموجب ھذه الشـــروط أو فیما يختص بالخدمة التجارية، التي 

ــــي إلى الحد الذي يعزى إلى قیام يتم تكبدھا أو ت حملھا من قبل إتش إس بي س
 إتش إس بي سي بأداء التزاماته بموجب ھذه الشروط أو الخدمة التجارية.

 ).السداد والتعويض( 9يكون له المعنى المحدد له في المادة  الطرف الُمعوض

 ).التعلیمات( 20يكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة  التعلیمات
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س ضمان أو قبول  ندال ضمان (بما في ذلك اعتماد و ضمان أو طلب  يعني أي اعتماد 
اعتماد ضمان مقابل، أو خطاب ضمان مقابل أو مشترك أو قبول للمستند) أو كفالة أو 

ــــتقل مماثل (بما في ذلك أي تمديد أو تجديد أو تعديل لنفس ذلك  التزام دفع مس
 السند).

 ).السداد والتعويض( 9يكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة  الخسائر

له في المادة  االعتماد المســــتندي الرئیســــي له المعنى المحدد   3.14يكون 
 ).االعتمادات المستندية(

تعني أية معلومات مرتبطة بأي فرد والتي من خاللھا يمكن  البیانات الشـــخصـــیة
انات الشخصیة الحساسة واالسم/األسماء التعرف على ذلك الفرد، بما في ذلك البی

كان المیالد  تاريخ المیالد وم مات االتصـــــال والعمر و مة ومعلو قا ناوين اإل وعنوان/ع
 والجنسیة والحالة الشخصیة والحالة االجتماعیة.

ــتخدامه من قبل إتش إس بي ســي (أ) يعني أي برنامج إلكتروني  البرنامج يتم اس
أو استالم أية تعلیمات أو مطالبة أو اتصال أخرى  إلرسالأو أي شخص آخر العمیل أو 

/أو (ب) يتم استخدامه من قبل إتش إس بي سي أو فیما يرتبط بالخدمة التجارية، و
 .HSBCnetمل منصة يشأي شخص آخر أو إصدار أو تقديم أي خدمة تجارية، و

 يعني فیما يختص بالخدمة التجارية: حدث حق الرجوع

ــــاءة تمثیل أو أي  (أ) ــــرف غیر قانوني أو غیر غإس ش مزعوم أو فعلي أو تص
 ُمصرح به من قبل العمیل و/أو أي طرف آخر في المعاملة التجارية؛

یة تنفیذ مزعوم أو فعلي  (ب) قابل ثال أو عدم  ــــالحیة أو عدم امت أي عدم ص
لالعتماد المســــتندي أو اعتماد الضــــمان أو المســــتند/المســــتندات أو 

 بق ذلك).المعاملة التجارية (حیثما ينط

أي أمر أو حكم قضــائي أو قانون أو الئحة أو عقوبات تقید أي دفع (ســواء  (ج)
 إلى أو من إتش إس بي سي و/أو ال يتم أدائه الحقا).

 يعني اعتماد مستندي ُمساند. االعتماد المستندي الُمساند

 يعني اعتماد الضمان (الذي يشمل اعتماد مستندي ُمساند). اعتماد الضمان

 ).االمتثال للقوانین والعقوبات( 19يكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة  العقوبات

حقوق على أي من أو شبه ضمان تعني أي مستند ُينشأ ضمان  اتفاقیة الضمان
ــــو في و/أو  جاه أي عض لدى العمیل ت قد تكون  مات  ية التزا لدعم أ ــــول العمیل  أص

 مجموعة إتش إس بي سي من وقت آلخر.

ة سجل تعرف، المعني القضائياالختصاص في ذا كان مطبقاً إ ،يعني عرفةسجل الت
 أجور(الذي يحدد رســـوم وعموالت ومعدالت الفائدة وغیرھا من إتش إس بي ســـي 

عند الطلب من قبل العمیل  ةً متاحإتش إس بي ســــي مقابل خدمات التجارة، تكون 
 يمكن الوصول إلیه عبر اإلنترنت)./أو و
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تعني ضريبة البضائع والخدمات أو ضريبة القیمة المضافة أو ضريبة المبیعات  الضريبة
أو ضريبة الدمغة أو أية ضريبة أو رسوم ضريبیة أو رسوم أو خصم أو مصاريف أو سعر 
أو رسوم واجبة أو ضريبة إلزامیة أو ضريبة مقتطعة يتم رسمھا وفرضھا من قبل وكالة 

ــــوم أو مبالغ أخرى مرتبطة (لكن ال حكومیة، وأية فائدة أو غرامة أو م ــــاريف أو رس ص
 تشمل الضريبة على صافي الدخل اإلجمالي إلتش إس بي سي).

البیانات والتنازالت والموافقات تعني أي مستند أو معلومات (و المعلومات الضريبیة
ضع المرفقة ضريبي للعمیل والو ضع ال شر، بالو شر أو غیر مبا شكل مبا ) المرتبطة، ب

ضريبي أل ستفید ال سي" أو المالك الم سا شخص الُمتحكم"، "المالك األ ي مالك، "ال
 للعمیل.

ــــھیالت  قرض التمويل التجاري ــــلف أو ائتمان أو غیره من التس يعني قرض أو س
بالمعاملة  ــــي إلى العمیل فیما يختص  یة الُمقدمة من قبل إتش إس بي س المال

 التجارية

 تشمل: الخدمة التجارية

ندي وإصــدار تعلیمات إلى أي بنك ُمراســل أو بنك ُمعین أو إصــدار اعتماد مســت (أ)
 بنك ُمعزز فیما يرتبط بذلك االعتماد المستندي؛

ساس معلوم  (ب) سل أو البنك الُمعین أو البنك الُمعزز (على أ صرف كالبنك الُمرا الت
 أو غیر معلوم) فیما يرتبط باالعتماد المستندي؛ 

صدار تعلیمات  )ت( سند و/أو إ صدار  صدار إ ـــــ، وإ سل فیما يرتبط بـ إلى أي بنك ُمرا
 خطاب ضمان مقابل أو اعتماد ضمان مقابل أو تعويض فیما يختص بـ، السند؛

 التصرف كالبنك الُمراسل أو البنك الُمعزز أو فیما يرتبط بالسند؛  )ث(

 تناول االعتماد المستندي أو السند أو المستند؛ )ج(

 التحصیالت المستندية؛ )ح(

 تقديم أي تمويل؛ )(ز

 تقديم قرض التمويل التجاري؛ )د(

صدار خطاب ضمان أو ضمان الشحن و/أو التوقیع على أو تظھیر أو اإلفراج عن  )ذ( إ
 أي مستندات النقل؛

 اإلفراج عن المستندات؛ )ر(

   تقديم نسخة من االعتماد المستندي أو السند ( للمراجعة و الموافقة)؛ أو(ز)   

 منتج آخر مرتبط بالمعاملة التجارية الُمقدمة، أية خدمة أو )س(

 من قبل إتش إس بي سي، عند طلب، أو فیما يختص بالعمیل.

 

ضائع أو خدمات من قبل  المعاملة التجارية شراء ب تعني أية معاملة مرتبطة ببیع أو 



  

STT(BH)May20   44 

 العمیل من/إلى طرف ثالث، وتشمل أي عقد/عقود قد تستند علیھا تلك المعامالت.

طلبات اإلفراج عن ( 8يكون لھا المعنى المحدد لھا في المادة  النقلمســــتندات 
 ).البضائع وضمانات الشحن وخطابات الضمان

 يعني العملة القانونیة للواليات المتحدة األمريكیة. الدوالر األمريكي

 نص مخالف، أية إشارة في ھذه الشروط إلى: يظھرما لم  26.2

ــــارة في أي طلب (وأية  خدمة تجاريةأو  طلبأي  (أ) ) خدمة تجاريةإش
ــأ بین العمیل وإتش إس بي  ــمل (حیثما ينطبق ذلك) العقد الذي نش يش
ســــي بقبول إتش إس بي ســــي لھذا الطلب عن طريق تقديم أو إجراء 

 ھذه الخدمة التجارية؛

أو أي شخص آخر يتم تفسیره على أنه  العمیل أو إتش إس بي سي (ب)
ــمل  ــموح لھم فیما في الملكیة والمتنا خلفائهيش زل لھم من قبله المس

ــــروط أو التطبیق أو اتفاقیة  يرتبط بحقوقه و/أو التزاماته بموجب ھذه الش
 التسھیالت أو شروط الدولة؛

 يعني يشمل أو بما في ذلك "بدون حدود"؛ بما في ذلكأو  يشمل (ج)

اتخاذ إتش إس بي سي لقرار أو إلجراء يعني أن إتش إس بي سي يقوم  (د)
و باتخاذ، ويكون مسموحاً له القیام بـ أو اتخاذ، ذلك القرار أو اإلجراء بعمل أ

حســب اســتنســابه أو رأيه المطلق بدون الرجوع إلى، أو الحصــول على 
 الموافقة من، العمیل أو أي شخص آخر؛

من قبل، أو تعلیمات من قبل، العمیل يعني أن ذلك  تأكیدأي تفويض أو  (ھـ)
تعلیمات غیر قابلة للنقض ما لم يتم التخلي عنه التفويض أو التأكید أو ال

 من قبل إتش إس بي سي؛

يشــمل أي فرد أو مكتب أو شــركة أو مؤســســة أو حكومة أو  شــخص  (و)
ــــركة ُمدمجة أو اتحاد أو  والية أو وكالة والية أو أية جمعیة أو أمانة أو ش

 شراكة أو كیان آخر (سواء لديه شخصیة قانونیة منفصلة أم ال)؛

تعني أية الئحة أو قاعدة أو إرشاد أو طلب أو توجیه رسمي (سواء  الئحة (ز)
لديه قوة القانون أم ال) من أية ھیئة أو وكالة أو دائرة حكومیة أو حكومیة 
دولیة أو علیا متخطیة الحدود الوطنیة، أو من أية ھیئة أو منظمة تنظیمیة 

 أو ذات تنظیم ذاتي أو أخرى؛

 تشمل شروط الدولة؛ الشروطھذه  (ح)

ــروطھذه  (ط) أو أية اتفاقیة أو ســند آخر تعتبر مرجع لھذه الشــروط أو،  الش
حســبما تكون علیه الحالة، اتفاقیة أو ســند آخر حســبما يتم تعديله و/أو 

 تكملته و/أو استبداله من وقت آلخر؛

 يشمل المفرد الجمع والعكس صحیح؛ و (ي)
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 ولة الرجوع إلیھا فقط.عناوين األقسام والمواد ھي لسھ (ك)

 اً ، يمكن أيضـــاســـتمارة طلبفي كل إدراجھا باإلضـــافة إلى ھذه الشـــروط التي يتم 
ـــافة  ـــروط إض ـــي ھذه الش ـــھیالت أو أي من قبل إتش إس بي س في اتفاقیة التس

 مستند أو اتفاقیة أخرى. 

  


